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ΦΑΙΔΩΝ:. 

δ. 1. Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνη τῇ 
ς ἡ " 

ἥμεροι ἢ 
σοῦ ἤκουσας; 

μὴ 2 “" ἊΨ 
τὸ φάρμακον ἔπιεν" ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου 

ΟΟΡὈΙΟΕΒ ΘὈΙΝΌΕΟΙΜ, 

ἩΓΔΛΞΠΦΥΘΕΘΉΗΣΙΙ, 5. δ- τ 
7] τ- τ΄ 

.ὐϑῇ 
3. σωκράτῃ Ργ Ὑ.---ν ἔπιε τὸ φάρμακοῦ Δϑο.--" ἂν ἐγὼ ὯΔε εἴ το Π1.--- ὁ πολιτι- 

 Τηδοχ πο α5 ἀἰαϊορὶ ποῦ ἀπὸ8 Ἰάδτη- 
406, 5364] νατῖυ8, εβὲ πη ΠΡτὶ5 βοτὶρίογυιῃ 
ψοίοσομι, ἃ αυϊθι8 1116 ἰδ δἴογ σοτίδ ἢ, 
Ψαῖτο 1,. 1 νἱ. 8. δύπὶ ἰΐα ἰαυιαϊ, “ ἱπ 
αυδείο τ᾿ αυἷα 65 αυδΙίιβ ογάϊπα ἰδ] ορι8. 
γν. Ψιοϊοτιαβ ἵγ, 1,6οί. χνίϊ, ὦ. 8εὰ 
Απρίοι, Μείδριγ8, 1. 7. ρ. 2719. Β. χὶ. ὅ. 
Ρ. 423. Α. Οήροη. σοπίτα (65. νἱῖ. ρ. 
350. 802. Τδοτὶ. 11, 42, ῬΙυἱδτεῖι, ΜΙοταὶ, 
Ρ. 572. Β. ὦ εἱ. Βυϊά, ἴῃ Εἴδησις, Παρου- 
σία, Φαῦλος, οἱ Αἰ1δ]: β΄ ΠΟ δι, Ἠοτ- 

"πιο ρϑη8 ᾿. 10, Θ᾽ Πρ] Ἰοἱὰ5 ἴῃ Ἐρὶςίεξ, Ρ. 
68. ϑ4]πη. ΟἸδιθθηβ ΑἸοχ, ϑίγοσαη, ἵν. ἢ. 
632. εἴς. ΤΒοπ,, Μ. ν. ᾿Αποδέχομαι, Ατο- 
πον, ᾿Ιὼν, Προτέρα, Τιρωῖ, Φοιτᾷν, 410 ὲ- 
αυε: Ἐΐγηο!. Μ. ἴῃ Τυφών: Βοιοὶ, ὃγ- 
πδϑὲὶ ἐνυπνίων τ. 94. 107. Τυτπεν. 
Τδεοάοτεί. Θ. π. Ὶ. Ρ. 19, ἢ. Ρ. 28, νυ. 

Ρ. 76. νῆϊ, Ρ. 118. χὶ. ". 164. Αἰοίποιιϑ 
Εἰσαγ. ες. 6, ϑιοῦπθοβ Εεΐορ. ΡΗγ5. Ρ. 94. 
Νοιηοβίυ Ν, Η. ᾿ἴ. ρῥ. δ4. Οχ. Ῥτοοὰβ 
ἴῃ Ἴπθοὶ, ῬΙδίοπ, ἱ. ὅ. μ. 12. 1. 26. Ρ. 
63, νἱ. 24. Ρ. 411. εἰς. πλάτια ΣυναΎ. 
στορ. ἰῖ. 30. Ρ.. 171. 5.0}. ΟΔ)}1π|. ἴπ 
Η. ἰπ Ὠξς]. 312. ὅο}]. Ηφϑιοάϊ ἴῃ Θευγ. 
Ῥ- 2340. Β. Ηεῖπ5. 8.80}, Ιλιοΐδηϊ δὰ 8ὅο- 
Ιως, Ρ. δ4. 1. ἢ, οὐπὶ ἴα οἰἰδης, ἐν Φαί- 
δωνι" ν8ὶ, βαἀϊίο δγιΐσιο, ἐν τῷ Φαίδωνι" 
εἰ ἐκ τοῦ Φαίδωνος, 8ὶς Μίδοτοῦ, ἴῃ 
ϑόοπιῃ, ΚΟΙΡ, ἱ, 1. 12. 18, Ῥυϊβοίδῃ. χ. Ρ. 
392, Β45, Τοη μη, ἀς Απίπια ο. 18, 

ΟἸδυάϊαη, Μαπιοτῖ, ἃς ϑίδία Απίπν. 1, 
Ρ. 129. Βαπίῃ. "ἴθ Ῥηβάοπε.᾽ Μοατβ 
ν, ᾿Επιτηδείους παοὶ οἰπιρ! εἰν, Πλάτων 
Φαίδωνι. Ἐπίδιη ἃ ΡΠοβίσαίο ΚΥ. 8ο- 
ΡΒΐδε, ἱ. 7. 3. Ρ. 488. νοοδίυτ ὅ Φαίδων ὃ 
τοῦ ΠλάτωνοΞ' εἰ δχ θ0 ἃν Ευάοςὶδ Ιοῃ. 
Ρ. 131. βοὰ δῖ πᾶ] δαἀϊίυτὴ οϑὲ ὅ, τε 
Φαίδων τοῦ Πλάτωνος, Οπιΐθβο δἃτγίζσυ]ο, 
ὙΒδθου. ῬτορΥ πιῇ, ο, 8. Ρ. 30. Ἠεΐπ9. μᾶ- 
θοῖ: ἐν διαλόγῳ τῷ περὶ ψυχῆς. ὅο[ο). 
ϑυπθβ, ἢ, 106. Τύυτη, ὁ Πλάτων ἐν τῷ 
πορὶ ψυχῆς λόγῳ. ῬΙ]αυΐατον. Μοταὶ, ρ᾿. 
120. Ε. «τ΄ ἴἰ, ὁ θεῖος Πλάτων ἐν τῷ περὶ 
ψυχῆς---ἐν τῷ περὶ ψυχῆς διαλόγῳ. 1άδπι 
ΡΙυίατοι. δε, Μίπ. ρῃ. 792, Ε. τ, 1, εἰ 
Μοχαὶ. Ρ. 1018. Ὁ. τ, 11, Οὐμβει. σοπίτα 
Ὁ εἰβ. ἰὶ, Ρ. 97. Τηδοάοτείυβ Θ, Π. 1], μ885- 
αν: Αἰδαπεθυβ χὶ. Ρ. δθ04, Ε' εἴ ρ. δθὅ. 
Ἑ, χν, Ρ. 679, Α. Ευβεν, Ῥτθρ, ἔνϑηρ. 
ἴ, 8. αἰ. 27. 86. 88. χΙϊ!. 6. χῖν. 16. Ογ- 
Τ]}. ΑἸοχ, ν. Ρ.. 181. Β. ϑεχί. Ἐπιρίης, ο. 
Μδιμοπιδί. ἵν. Ρ. 335. νἱῖϊ, ρ. 4714, δὲ6- 
ἴλπι5 ΒΥΖ, νυν. Χώρα' Ἀίορ. 1. 1. 6δ. 

Ηϊ. 36. 371. ὅδ. Ῥοίϊυχ 1ϊ. 118, ϑυϊάδϑν, 
Φαῦλος ἴῃ (οά. Βορὶο (ν. Μοπᾶρ. δὰ 
1λοτῖ, ἢ. 68.) εἴ ν, Εἰδέα, ρμαββιθαυα 
Αἰϊθι : Ελγ πιο], Μ, ν. Τρέφεσθαι, εἰ Φαῦ- 
λος" Ῥμοίϊυβ [,6χ, ἀριιὰ Ῥιούβοπυπι δὰ 
Ματ. ρΡ. 118. Ευβιδίῃ, δὰ Οἀγβ, Β. Ρ. 
1450. ἤυπς θγαπι ἰδυάδτιιὶ κἰς : ἐν τῷ 
περὶ ψυχῆΞ' νεὶ ἐν τῷ περὶ τῆς ψυχῆς. 

1. δ7. 

11, δ], 8, 

8.10 Ὑγν. 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΦΑΙΔ. Αὐτός, ὦ ᾿Εχέκρατες. 

ΕἘΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ θανά- 

Ἀρυὰ Τμιοΐδη, Ρ, 576. 1. ᾿ἰ, Οτῶν. εϑβί ἐν 
τῷ περὶ ψυχῆς καὶ ἀθανασίας αὐτῆς λόγῳ. 
0 πὸβ εαἸάϊπιυβ ουπὶ ϑίθρη. οἵ Εογβέ. 
κα Ἰορίταν ἴα (οὐ, Τὰ, Αυρ. εἰ ΑἸά. 
Βδβ. 1, 2, ἘΕτίαπι δρυὰ Τιιοπι. Μ. ν. 
Εἰσήει εδῖ, Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι, ἢ περὶ 
ψυχῆς. ἴῃ νετβίοπο ΕἸἰοϊπὶ οβὲ, Ρδωάο, 
τυεῖ ἀξ απὶνπὶ ἱπηπον αϊ ξαΐε, τοὶ 6 απέμια. 
Ο(πίοτυπι ΤἸλιοῖαπ, Ρ, 346, τ, ᾿ἴ, Οτων. 
νοῦδί τὸ περὶ ψυχῆς τοῦ Πλάτωνος βιβ- 
λίον" ἀρυὰ Νοπποιῃ Συναγ. στορ. 1. 10. 
Ρ. 132. Ἐἴοηπ. δϑὶ, ὁ Φαίδων, ὃ περὶ ψυ- 
χῆς διάλογος Πλάτωνος" ἀρυὰ ΡΙυΐ, 
(ὔο.80], δὰ Αρο]οη. Ρ. 130. Ὁ. ι, 
1. ἐν τῷ περὶ ψυχῆς Διαλόγῳ, περί τε 
τῆς ἀθανασίας αὐτῆς. ὮὈϊο (55. 43, Ρ. 
218. Ὁ. Τιϑομοὶ. ἀρρε δὲ τὸ τοῦ Πλάτω- 
νος βιβλίον τὸ περὶ ψυχῆς αὐτῷ γεγραμ- 
μένον" Αγρρίαπ, Β. Ο. 11. ρ. 800, 1, 1]. 
Ἴο!. Πλάτωνος τὴν περὶ ψυχῆς συγγρα- 
φήν" ΟΔΙ Ποῖ. Ἐρὶρτ. 24. Πλάτωνος τὸ 
περὶ ψυχῆς γράμμα (ἢ, 6. σύγγραμμα, ἰ- 

. Ψ, Απιηπηομΐι8 ν᾿. Ὑ " οἱ Ββοχί, 
Ἐπαρὶν, ο, Μαδιβεπιδί, ἱ, 2, ρ. 226. 5. εἵ 
ΘΟΠΟ 4 ἀνέκδοτα ἴῃ ᾿οηγ 81} ΤΉγαςὶβ 
ἸΤέχνην ἀρπὰ Ν Ποϊδοπαπι Αμθοά, ὅτ. {. 
᾿ϊ, Ρ. 172. πποτγαπι ἰδηῖθη αἰΐθταπι, φησί 
που---κακῶς εἶναι, Ἰᾶγη 8 ΑΙ] Θπδτῖο 
εὐπαπι 68ὲ Απἰπιδάνουβ, δὰ Αἰηπιοη, ἷ, 
18, Ρ. δ7. 5.): Οἴσοτο Τιδβο, 1. 11. “ 1]- 
θτυπι, 4] 681 46 δπίιμο : Ὁ. 43, {Ἰθτιπι, 
ἴῃ αὰὸ τηουϊ τοῦ ϑοοτϑίοϑ :᾿ Ονίἴι5. 1Ὁ, 
496. “ ϑβοοτγαίϊυπι ἀδ πθοθ ορυϑ :᾿ ΕἸΟΓῸΒ 
ἦν, 2, 71. “ ῬΙαϊοπὶβ ᾿ἰθταμι, αἱ ἱπιπιοῦ- 
ἰδ! δύσπι δπΐπηεθ ἀοσεὲ :" (οἰ 5 11. 18. 
εὐ Μδογοθῖμ5 βαίυτπ. ἢ. 11. ἦ Πδταπι αἶν]- 
πὰπῃ 6 ᾿πετπουία δὶς δηΐϊπη :᾿ [δοίδη- 
ἐἰὰ5 1πϑ6{ὰ{. ἢ, 18. 8, “ ῬΙαίομ 5 ἐἰθγυμα, 
4υὲ δδι βου ρειβ ἀδ ᾿τππηογία δ τδ ΘΠ] Π|8- 
ΤΠ τ: Απρβυβέη, ὁε Οἷν. Τ)ο11, 922. “ ΡΙα- 
του ἰγαπι, αὈὶ ἂς ἱπηπηογί 816 ἀπ πι8Ὁ 
αἀἸϊδρυίανῖε :᾿ Αὐποθῖιβ δάν, σεπίεβ 1], Ρ. 
52. Μαῖν, “ νοϊππιεπ, ηυοά Ῥ]αίο ἀὲ 
δηΪπλεΒ ἱπιπηοτ(! τς σοπιροβυϊς. Αρυά 
Ἰίορ. ἴω. ἢ, 58. οαάῖταν οὐδ εἰς Ἦθικός᾽ 
αυοά νοσδϑοϊαπι πῸ5 αυοαις δἀἀοπιίαπι, 
σσηβίδη 185 σα 558, ἀχῖπιι8 : πδπὶ τι ΓΟ  ἷ- 
ηυῖς [115 δά 15, οεἵἱ ἴῃ Οοὐά, Τυῦ, Αὐρ. 
ποι ἰορίτατ, Α Τοῦ, οἴἴαπι ποτηῖπᾶ ροῖβο- 
ΠΆΓΙΠΙ, 4:5 σΟἰ] ο΄ δ π68 ἱπῖογ 86 ἱπάυ- 
οὔπίυτ, αβαπὲ, ποι ἰίειη δὺ Αἰὰρ.ν ἴθ αθ0 
ἴδιοι ρτὸ ἕνδεκα ἰεριπίυγ ῃυτηοτὶ ιά, 
ϑοα ἴῃ ἴρβο ὑτάϊπθ πουΐεῦ σοάθχ ποιηῖπα 
ῬΘΙΒΟΠαγο πὶ ἰμίοτ 86 συ οαποπίϊαπι ὁχ- 

εἰθεῖ, ΕἸβοπ. 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ] λης 

δχ νϑίογθυ8 δοσορίαπη δαϊοπίθι5, οἱ 
ἀἸα]ορῖβ Ῥγεοβοτρίαπι ἑα μέαμη Ἀβεγβοηα- 
γῆι, πίνακα τῶν προσώπων τοῦ διαλόγου 
ΒΌΡΡΙον!; δ ϊδιϊπχὶ ἴῃ π α πρῶτα 
εἱ δεύτερα" αιιοὰ οὐ ἱπ Ῥ]αΐδγοιο ἴδο- 
ταν, Νὰ Ρηῃαου ἘΠ ΘοΥγΑ οἱ 8119 
πϑτταῖ ῬΕΠ 6, αυϊαὰ υἱεΐπιο νυν]. ἀἴ6 ἃ 
ΒοΟΓΑΐα δὲ Ῥγαβ ηΕ θ5 δι ἶοὶβ ἀϊοίαπν 8δο- 
τὰ] 51, Ετροὸ 11 ἄυο βπε χέρια 
Ῥεγβοῃεδ: ἰεϊ δυΐοπι ϑοομηα : ποαυο οοπ- 
ἴαπαϊ ἀοθεθαπὲ : ποαυο ΕΟ βογαίθβ, εἱ ἴῃ 
Ὦος ἀτγαιηδίθ, 816 ἴπ 14 0}}}8. ρα 8. Ἰοσιιῃ 
μαδυΐς: αυῖθι8 πος δτραπιδηίθηι ἔγθα ΒΕ ἢ 8 
ἴυϊ856, Γλιοϊδπὶ τηθπίϊοπα οοἰ Πἰριτὰγ ἐς 
Μοτίς Ῥεγερτίηϊ {, 11, Ρ. 368. ἣ περιμέ- 
νετε ἐστ᾽ ἂν γραφεύς τις ἐπελθὼν ἀπει- 
κάσῃ ὑμᾶς, οἵους τοὺς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 
ἑταίρους τῷ Σωκράτει παραγράφουσιν. 
ῬΙαίοηϊθ δυίοην αἰδίορί, ταϊϊοπο ΠδΡ ἃ 
[οτηηδο, αἰϑευ! δυυπίυνγ 1π δραματικοὺς, ἴῃ 
αυΐθυϑ ΠΠΠυἀ ἐπφεανι εἰ ἐπφιὶξ οὐ! τωτ : 
οἱ διηγηματικοὺς, ἴπ αὐυ]δ5 ἰὰ ἱπιετροπὶ- 
ἰυτ. ῬΡΙαΐδτο!, ϑψηροϑβ. υἱῖ, 8, ᾿. 711. 
Β, ἴστε γὰρ, εἶπεν, ὅτι τῶν Πλάτωνος 
διαλόγων διηγηματικοί τινές εἶσιν, οἱ δὲ 
δραματικοί. Τοτιΐοπι σοηιι9, μικτοὺς, τας 
[ετὲ ίορθη. Τμλογί, ἰϊϊ. δ0. οὐ λανθάνει 
δὲ ἡμᾶς ὅτι τινὲς ἄλλως διαφέρειν τοὺς 
διαλόγους φασί" λέγουσι γὰρ αὐτῶν τοὺς 
μὲν δραματικοὺς, τοὺς δὲ διηγηματικοὺς, 
τοὺς δὲ μικτούς. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν τραγι- 
κῶς μᾶλλον ἢ φιλοσόφως τὴν διαφορὰν 
τῶν διαλόγων προσωνόμασαν" δὰ αὐυεπὶ 
Ἰοουτα νἀθαίυν ΜΙ οπαρσίαβ, ῬΠεθάοη ἱρὶ- 
(ὉΓ ΚΘ ΠΟΙΙΒ οδὲ τϊχίϊ οχ υὐτοαυρ, ὙΥΥΤΤ, 

ΦΑΙΔΩ͂Ν Η ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ)Ί Ηδο εβὲ 
ἰπβοσιρεϊο ἴῃ νοίουῖθι5 ργοῦϊα σοὐιοῖθυβ, 
ἀρυὰ νείετοβ γθαυθη5 βου ρίοτεβ, δὸ ΤΉτγα-: 
5Υ}} δυοίοτιαίθ 86 σοιηπηθπάδηβ, Οὐ)5 
πίνακα βεαυϊξυ Ὠίορειι. 1, 11}, 68. ἰπ γὲ- 
ογθ πα 18. εἰ{}15 ἀϊδ]ορότυπι ῬΙαίοπβ, ἰΐοτ 
αυοβ᾽ Βῖο [4 ποππδίυν Φαίδων, ἢ περὶ 
ψυχῆς. ΑΙ πὰ εἶ νδίοσαπι δἰ ἰθγαῖτο δὰ πὶ 
ποιηΐπα ἈρρΟ απί, αόταπι ἰπ ᾿δο τὶ - 
Ὀἱοο τατοπο ἰΙσ605 ἢ ροπ πα ΕἸβε νεγὶ οοἱ- 
ἰοσῖα, Απηφυ δββιιηιπι Θϑι ᾿ρβὲι8β Ῥ]δἰοη 5 
ἰοβε πιοπίαπι ἱπ ἘρΙβί. αἰ, ῥ. 728. Ο." 
ἐπιεικῶς δὲ γιγνώσκεις τυὔῦνομα Κέβητος" 
γεγραμμένος γάρ ἐστιν ἐν τοῖς Σωκρατ εἰ- 
οις λόγοις μετὰ Σιμμίον Σωκράτει διαλε- 
γόμενος ἐν τῷ περὶ ψυχῆς λόγῳ, ἀνὴρ πᾶ- 
σιν ἡμῖν οἰκεῖός τε καὶ εὔνους. Ἠϊδης 

" ΡΙαίοηῖς οὐϊτ, Τδπιλτ, πδὺθ ἐδὲ να π αοὶ, 



“- 

ἡ 2) 

ΦΑΊΔΩΝ, γ 
ν Ὁ  Ξ: ’7 εἈ} Ἀ Ἄς» ͵ ᾿ 

του! καὶ πὼς ἐτελευτα, ἡδέως γὰρ ν΄ ἀκουσαίμιι. καὶ 
Ν " “" » δ) β ΦῚ ’ ᾽ 

γῶρ οὔτε τῶΤὐῦ πολιτῶν Φλιασίων" οὐδεὶς πάνυ τι ἐπεχω- 

οἱ 

κῶν ργ Φ, --- τῶν φλιασίων 1,.---ἶ τι Ἐ,, τοι ᾧ.---ὃ ἀπαγγεῖλαι Δῷδ, ἀπαγγελεῖν Ο΄. 

Θηΐο [ΠῚ ΠΟΓΙΙΆΠΆΠΙ 0586, ΠΌΒΠ) ΟἰΡΊΘΓΆ9 
Ριβίοηἷβ Ἐρ βίο αβ, ρεσβυδά οι ποθὶβ ΥΝ 68- 
56 ἴπρ. ἴῃ Εἰρὶβῖ, δά Ν᾿ εποπιδι: υδὲ οἱ 
ἵμπισ ἰοσαπι δειιχὶε ρ. 41. Ῥτοχίτηυϑ δη- 
εἰχυϊ ας εβὲ Αὐβίοί, Μείδαρμνβ. 1, 7. 
Φαίδωνα Ῥ]αἰοπὶ5 οἰϊδη5: ἰἴοα ἂς ἀε- 
πογᾶΐ, δὲ (οιγυρί, ᾿ἢ, 9, Μείοδοτοίορ, ἰΐ, 
2. Ῥαπιοίίαιν νϑτὸ ἀϊαϊοραπι ῬὨροδομθπὶ 
Βρεγίαπι ᾿ἀἸοη556, οἱ ΡΊδιομι δου ςδ58βο, 
σθοϊηϊἰποδτίις Ροςία ἴῃ Απιποϊορία τ, 1, 
44. 4. χυσπὶ ἔαϊβα σΆποιε οβίοπἀθγαπὶ 
Βαρτγῖς. Β, (, νο!]. 1, ρ. 8. 9. οἱ Πγ πάθη 
ποβίογ, ἴῃ Ὀιϑρυϊδίϊομε ἀδ Ῥαποαῖο τ. 
08. 856) ἰβέυιιπι ουτοταπι Γ65 ᾿μ88 τοξαυϊδί : 
αἱ ἴῃ 1Π|ὸ Ἐρίρτγαπιηδίο ἀασπι ππρπαϊ 
βιιβρίοἴοποπι πιονοϑὲ, 8. ΠΟὈῚΒ δἰ δὲ] ἰγβοῖα- 
Ὀϊυγ, ΠΙυὰ 4015 ποϊη58. ἀρβιγάθ, πϑὸὲ 
τἈΠῚΟῚ νοτο, σοπίσ ας, ϑοσγδίοπι πογαϊῃ 
51} ἀἰχῖδϑο : Ἰάαυς ἐαδαῖαγ σαὶ σοῃβυσίι- 
ἄϊπο Ῥίαϊοπίβ, 5. ἔργο ἱπ οὐμπὲθιι8 βεττηο- 
πῖθιι5 βιοσταίοιθ. δι Θπεῖβ: ἔὰπὶ σοπ)- 
τῆ ποτε ἀϊδίορσροσαια, αιοπι Οἴσθτο 
4υσαῦθ ϑδοιίαβ ὄχοπβαῖ, Νάστουὶ Λεδάθ- 
τοΐοοΒ ἤργοβ ἀϊσδηθ, Ερίδῖ, 1)ῖν, ἰχ, 8. 
“ Ῥιιῖο ἔοτο, υἱ, σὰπὶ ἸορΘΥΪ5, ΠΙΐΓΟΤΕ ΠῸ5 
14 Ισσυζοβ 6588 πίον πὸ5, ααρα πυιπαθᾶπι 
Ἰοσαι διυμη8.: 866 ποϑι1 πιόγοπὶ αἀἰδίορο- 
τυΐη,᾿ μη δαοίοτίαῖο ΑΙ δπδὶ χὶ, ῥ. 
505. Ἐν, ποιιϊηδίίπι ἀὸ Οογρία οἱ Ῥ]ν- 
ἄσπθ ρῥγοπυποϊαπεβ: ἄλλοι δέ φασιν ὡς 
ἀναγνοὺς ὃ Γοργίας τὸν Πλάτωνος διάλο- 
ον, πρὸς τοὺς παρόντας εἶπεν, ὅτι οὐδὲν 
τούτων οὔτε εἶπεν οὔτε ἤκουσε παρὰ Πλά- 
τῶωνος. ταῦτά φασι καὶ Φαίδωνα εἰπεῖν 
ἀναγνόντα τὸν περὶ ψυχῆτ᾽ πὸ ἰοῦ εἰ- 
πεῖν αὐἰάϊάϊπιυ8 ἀπηῃοίδιίαπι ἴῃ Θχοπιρ]ο 
Οὐοόμπονὶς 6χ Οοάἄ, ΕἸοτοηξ, ἀοἰηάο μτὸ πα- 
ρὰ Πλάτωνος ταῖϊο ρμοδίαϊαϊ παρὰ Σωκρά- 
τους, 56 πἰὶ μογθα πέηνε αἀὐχίβδε, Ἠδήτ6 
α ϑοοναίε αμαϊοῖϊδδε. Ἐὸὺπ ηαὐσοᾶ διὰ Αἰδπε- 
ξυμ ἡἰξπεὶ, 114 φασὶ ποπ οοτγΐαπι 
ἀτπιοίοτοαι βἰστιϊῆοαίξ : οἱ ἰρδῦιι τορυθῆθα- 
βοόίθῃι Β]ίοπὶς ᾿μἰσυϊοτοηι ααδπὶ νοτῖο- 
γϑῖὰ [υἶδ56 σοηβίαι : οἱ τποησὲ ΟἙϑδυθο- 
18 δὰ ], 1. ρ. 37. εἰ δὰ Πίορ, ,. 1]. 38, 
Θυοά διίοπι δὰ ἀπ88 Ῥοτοβ ἀἰτατοπθ5 
βρϑοίδί, πἰ5 βα[15 τεβροπάϊββθ νἀ σπνιγ 'π 
Ἐλϊξρυϊδιίοπς δ ρἰδοιϊο Ἱπιπιοτία} 818 
"Απίπιογαιη, ὥθοῖ, ἵν, ἀὰ ϑοογαία ἢ. 
Χχχνλῖ, εἰ χχχῖχ, Ηος δυΐθηι ἰοσο ποη γοίϊ- 
σεπάστῃ δβὶ, αυοὰ δα ὨἰΞίονίαπι Εἰ ογαυίδτα 
Ὠυ]υ» ἀϊαίορὶ μοτεπει, νείοτοβ ΡΠ σμὶπ 
ἐπίογρτείεβ 80 ΟἸ ψριοάοσο πιθπιογδτῖ, 

᾿ 

Ιδιη ὈΠοἴμαπι, ϑγυαπυη), το Ϊαπι, αἱ αυΐ 
δ ΤΙΆΠΙ σομηποηίϑγιιῃ ἘπΠΙ0 ἘΠ ανοτῖξ, 

ἃγροοσγαῖίζοποπι, Ῥαϊοσίαμ, ἐθ ααυΐδυβκ 
αυξοάϑιν. ποιαθίπηιβ ἴῃ 1158 ἀπποίδιιοι- 
Ὀυ8. Θιθὺπ ἀππαιποτγατὶ ἀδυθὲ (αἰ θπὶ ἰ1- 
Ὀ6Γ ἰΐδπὶ ρογάλίιβ, ἰπ απὸ ᾿ρβὶ ργοροβι πὶ 
ἐπογξ οδοπάεγε, Β] ἰόποῖῃ ἴῃ ἀγριπιθπ! }8 
ἀδ Απίπποσγιιπι Γπηπιου δ! αἴ 510] ἔρϑαμι 
ΤΟΡΌΡΏΔΤΘ : αύδπι ἀθπιπι 8 πνειηογαῖ 
ἔς ἷ, οἰ, Βδ5, ἀἊ Εογειδί, αὶ. ρ. 221. 
ἡ υττ. 

αὐτὸς, ὦ Φαίδων, ---- ἤκουσα5] Ἦος 6χ- 
οὐάϊὶ ρυϊησὶρίθπν ἀπὺ8 ᾿ταϊαἴοβ 6556 ΒΟ 1} }- 
ἴοτοϑ, τ υαἰτιιπαθς ποίαν! Οἀβαυθοπῃ,, 
Αἰτογαπι ᾿ίοποιι Οἰνγγβοβέ, Οτὖ. νἱῖ. ἰπὶ- 
εἶο ; τόδε μὲν αὐτὸς ἰδὼν, οὗ παρ᾽ ἑτέρων 
ἀκούσας, διηγήσομαι ; αἰΐετοπι ΑἸοπόθυ 
ἰπῖτῖο ὁροτῖβ: Αὐτὸς, ὦ ᾿Αθήναιε, μετει- 
ληφὼς τῆς καλῆς ἐκείνης συνουσίας τῶν 
γνῦν ἐπικληθέντων Δειπνοσυφιστῶν, ἥτις 
ἀνὰ τὴν πόλιν: πολυθρύλλητος ἐγένετο, ἢ 
παρ᾽ ἄλλου μαθὼν τοῖς ἑταίροις διεξηεις" 
βῖο δπῖπι ρθη είπιατα ποτπδπ ΡῥτῸ ἑτέροις 
Ιεροπάυπη 6586, οἱ ὐββδδαθ, οὲ ϑδίπηηβ. 
τηοοΐτ, Ηφτπιορὸποβ ἦ ίειμῃυάο, ἱ, 
Ρ. 518, νἱτὰ ἴπ ἀϊνετβᾶ βρη βοκέομα ῥτοὸ- 
ποιρῖηΐβ αὐτὸς δ᾽ ηρστ ἄγοι ἔνθ 580 ἀθπιοη- 
βίγδί : καὶ παρὰ Πλάτωνι ----" " Αὐτὸς, ὦ 
Φαίδων, παρεγένου; Αὐτὸς, ὦ Ἐχέκρατες. 
Ὁ μὲν γὰρ ἤρετο ὡς θαυμάζων καὶ μακα- 
ρίζων τὸν παραγενόμερμον, ὃ δὲ ἀπεκρί- 
νατὸ σεμνυνόμενος καὶ. μέγα φρονῶν. 
γυττ. " 

ὦ φαίδων] Ῥηαδάο πἰς Εΐθαβ, οὐ)ὰβ πὸ- 
πΐπθ ἱπβοείρίαμι ἀἰδοσασπ ἢὰπο ἰδ ας 
Ρτρῖοσ σθίεσος Ατϊϑίος, Μ ΘίΆρῃ. 1. 7, χἱ. 
δ. (4 τυυ]εῖβ οἰξδέις ὁ περὶ ψυχῆς Ἀόγος 5. 
διάλογος), ποίυβ οϑὲ {Π|6 βεβοα ΕἸ ΐδοδΣ 
δυσίον, ἀθ χυο νά. Ὁΐορ. [λοτέ, χί, 105. 
6εἰ!. χὶ. 18. Θαοοσῦπι αυΐ που ἴπ στο 
Ἰοηυϊέαγ Ἐομιθογαῦοβ ῬΗ  αβῖαβ, δὲ [0 - 
ἴα588 ΡγΓδροτοὺβ 116, ἡδπὶ σοπιπιοτηο- 
ταὶ Ὠίοσ. 1λοσι, νι, 40, αι δ] ἢ, ΠΊΕ, 
Ῥγιεμαρ.., 86, Ηρινῃη. ᾿ 

φάρμακον] Ηοος ἴοοο βιρηοδί οἰσμέαπι, 
κώνειον. ν, Ἰμκοτί, 1, 86. ϑόποοδ ἔρ. 18. 
« ΟἸσαία. πιαρπαπι ϑοογαξαπι ἔδοὶὶ τ’ 568 
Ἐρ. 67. “ Οδ!χ νϑπϑηδίυβ, αὶ βοοσταίοπι 
ἐταπβέα! ες 6 σᾶτοοσα ἴπ σοίαπι, ὕπ46 
ϑοογαίθβ ἃ Ῥεσζβίο ἵν. 1. 8. νοοδίυνῦ " δν- 
δαίιι5 πηαρίβέοσ, βουθιεἶο (011 αοιη ἀϊγα 
εἰσαία.᾿ ΕἼΒΟΗ, 

αὐτὸς} Ανεϑὲ ἂὸ Αὐρ. Ρογρεγδιι, ΕἼΒΟΗ. 



8 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

"»Ὡ ᾿ - "- ͵ὔ 

ριάξει τὰ νῦν ᾿Αθήναζε, οὔ τέ τις ξένος ἀφῖκται χρόνου 
-" "Ὁ "“ -ο π᾿ Ε 

συχνοῦ ἐκεῖθεν, ὃς τις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγγξίλαιβ οἱὸς τ 

ὦ ̓ Ἐχέκρατε:] δ πος σιάδι ποίδ- 
Υἱὲ Εογβίοσ, 8πὶ ὁσσυρδῖα Ἐδθηϊοῖο Β. Ο. 
ν0 ]. 1, Ρ. 501. 518. εἴ πῸ8 ἴδ 8]1δηι6 
ΟὔὈβοσγνανίτητνβ, ἀἰβθγίπιβ πὰπο Ἔχρ  σαπά δ. 
ἘσΠδοταῖοβ ἰρίτυγ ΡΒ βῖυβ ἔυϊτ ὁχ 18 
ὈΪὕτηδ βιιςοθββίοπο ῬῪ Πρ ου σοτιτη, 4105 
Αἰὐδβίοχοπιβ δυάϊνι : οχ αυὸ ἰὰ 1)1ορ, 
Ι.. τοῖθις, νἱ1. 40. τελευταῖοι γὰρ ἐγένον- 
το τῶν Πυθαγορείων οὖς καὶ ᾿Αριστόξενος 
εἶδε, Ξενοφιλός τε ὃ Χαλκιδεὺς ἀπὸ Θρά- 
κης5, καὶ Φάντων ὃ Φλιάσιος, καὶ Ἔχε- 
κράτης καὶ Διοκλῆς καὶ Πολύμναστος, 
Φλιάσιοι καὶ αὐτοί" ἦσαν δὲ ἀκροαταὶ Φι- 
λολάον καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων. 
ῬΡΙυτα οἴἴβηι, ϑοάθπι ϑαοίοτθ, πᾶτγαὶ [81}- 
ΠΝ. τι. Ῥγέμπαρ. δ. 260. 261. 6 αα!θὺ8 
᾿νε δὰ ποϑέπιῃι δυραμαθπίαμ ρο τ Ἰπδηΐ : οἱ 
δὲ λοιποὶ τῶν Πυθαγορείων ἀπέστησαν τῆς 
Ἰταλίας, πλὴν τρία ϑ τοῦ Ταραντίνου. 
ἀθροισθέντες δὲ εἰς τὸ 'Ρήγιον ἐκεῖ διέτρι- 
βὸον μετ᾽ ἀλλήλων, καὶ τῶν πολιτευμάτων 
ἐπὶ τὸ χεῖρον προβαινόντων" ἦσαν δὲ οἱ 
σπουδαιότατοι Φάντων τε καὶ Ἐχεκράτης 
καὶ Πολύμναστος καὶ Διοκλὴς, Φλιάσιοι, 
Ἑενόφιλος δὲ Χαλκιδεὺς τῶν ἀπὸ Θράκης 
Χαλκιδέων" ἐφύλαξαν μὲν οὖν τὰ ἐξ ἀρ- 
χῇς ἤθη καὶ τὰ μαθήματα, καίτοι ἐκλει- 
πούσης τῆς αἱρέσεως, ἕως εὐγενῶς ἠφανίσ- 
θησαν. ταῦτα μὲν οὖν ᾿Αριστόξενος διηγεῖ- 
ται αὐἱδὺβ ἴῃ νογθὶβ ρυϊπιῦπη ἀδαϊπηι 
Φάντων τε τὸ τε Φάντων, εχ Μριηηηίαπο 
(οάϊοο, οα]Β νδτὶᾶβ ἰδοϊΐοηο8 δὰ ἄποι 
ΙΑΠΙ ΙΝ θγοβ, πυπο δὲ Ῥτοϊγοριίίεσυμ, 
οχ δυείΐοπθ (ὐτοῃονίδηδ πϑοῖ] ΒΟΙΩῺᾺΒ : 
ἀείπαἀθ δηϊπιδάνογίθηάαπι, ροβί προβαι- 
νόντων αασπάαπι ἀο5ϊἀθγασῖ, ψαϊθὰβ βἰσηὶ- 
βοοθίυσ, ε085 πἰμερίο τεϊϊοῖο ἐπ Οτγοίαμι 
αὐϊέβδε ; τη, αυοὰ Καξίογ. βεουπάσπι 
ΟΡτθομίυπι Ἰυαἴοδί, {14 νεῦρα, προϊόντος 
-προβαινόντων, Ῥοβὲ Χαλκιδέων ροπεη- 
δ (886, ποίῖβ ἔγαβίσγα 6886 νἱἀθίυσ, Εο- 
ἄεμ ρογάποι τηθηξο ἃ Ν αἰοῖο Νίαχ. ἴδο- 
8, νυ. 18. Εχι. 8. - Βίοπηϊο πῆΐηον 
((ὐοτρία οΡΙ10) Χοπορ 15 ΟΠ] οἱ ἀθπβὶβ 
Ῥγυθδροχίουβ, 564 ]1οἰαία πῸπ ἱπίδυϊου ς 
δ᾽ αυϊάθπι, αἱ αἷὲέ Αἰβίοχεπιβ Μυβίουβ, 
οὐηηἶβ Πα πιδηΐ ἱποθπιτηοᾶϊ Ἔχ ρετβ, ἴπ βυτὴ- 
Τὴ ρογίοο ἰ5δίπιδο βρ᾽οηάοτο ἀοοίτηδ᾽ ἐχ- 
(ποία δϑὶ, ἡ Τλιοίδη, 46 Μδοσοῦ δ, ἰ. 
1. ρΡ.. 221. Ξενόφιλος δὲ ὁ Μουσικὺς, ὥς 
φησιν ᾿ΑριστόξενοΞ, προσχὼν τῇ Πυθαγό- 
ρου φιλοσοφίᾳ, ὑπὲρ τὰ πέντε καὶ ἑκατὸν 
ἔτη ᾿Αθήνῃσιν ἐβίωσε. Ο6}1. Νοεῖ. Ατί. 
ἦν, 11. “ Ῥογου]ς ααοαὰθ πιϊπαδοι 5. οἱ 
Ἰια 8. ἑοπετϊουθυ5. (Ργιμαροτγαπι) νἱοῖὶ- 
586. ἰάσπη Αὐἰβίοχθπι5 τοίοσί. Οὐδπὶ 
ξεῖ νἱάρίυΣ σορηονῖθβε οχ ΧΟΠΟρΡΠΙΪΟ 

Ῥυεδαρογίοο ῥταλ! ἴατὶ ϑὰ0, οἱ δχ χαϊθαβ- 
ἀπε 81115 παι πια]ουὶ θα, 40ἱ 8 τείδίθ 
Ῥυεβδρόγα ποὴ τηυ ζατα δϑεγαπὶ,᾿ ΖΕ] ἴδῃ. 
Νεῖ. Απϊπι. ᾿ἰ. 11. Ρ. 81. ϑᾳῦδ]ο85. ἴεσα 
ΝΠαβἴς05 πιοπιοταί, δάμωνα---καὶ Σπίνθα- 
ρον, καὶ ᾿Αριστόξενον, καὶ Ἐενόφιλον, καὶ 
Φιλόξενον. δἰ πυρ! οἰίον τῶν Πυθαγορικῶν 
φιλοσόφων οἱ τελενταῖοι ποπηϊηϑηίυΣ 8 9}- 
οἄοτο ὅῖς. χν. 76. τ. ἢ, ρ. 62. 6. ᾳυῖθυ8 
ΧΘΠΟρ 5. ἃ Γλιοῖϑηο 1, 6. πηϑπηοσϑϊοῦ 
ΡΙπῖο Η. Ν. νῇ, δ0. οὲ ϑυϊάα ἴῃ ᾽᾿Αριστό- 
ἔενος. (Οὐπίδγαιυσ ΜΑΝηΪ ποβίτὶ Ἀ18- 
ἰῖθο ἀθ Αὐβίοχθπο Ρ. ὅ8. Ἐδμθογαεῖβ 
οἰΐδι τηϑιηϊολξ ϑοτρίοῦ Ἐρὶδί. ϑοοτγαδῖ, 
χχχ δ, ρ. 74. ΟἴΤετο 46. Εἴη. ν. 29.-- 
“οὺν ΡΙαίο Εργρίυμα ρογαρτανὶς, αὐ ἃ 
ΒΔΟΘΤ Οἵ 8 ὈΔΙΡΆΓΙΒ ΠΌΠΙΟτΟΒ δὲ οο δία 
ϑοορογαῖ ὃ ΟΟΥ ροβὲ Τ ἀγοπίυτῃ δὰ ἄτοιΥ- 
18ηὶ 2 ΟἿΣ δα το! ]ὰοβ ΡῬγίμαρογεοβ, ἘΠ 6- 
οτδΐθπι, Τἠτηεουπι, οσϊοπϑιι, ἸφΟΟτῸΒ ; υἱ 
οὰπὶ βουταῖοπ) Θχργθθδίϑδοῖ, δα ϊυπροτεῖ 
Ῥγιεμαρογθοταχη ἀἰβοὶρ! πὶ, θδηϊθ, 0:8 
ϑυσγαίθβ γορυάϊδραΐ, δα ἀϊβοθγεὶ "Ὁ Ῥ]δίο 
Ἐρίβιοία ἰχ. ρ. 726. Α. ἘἘχεκράτους δὲ 
καὶ νῦν ἐπιμέλειαν ἔχομεν, καὶ εἰς τὸν 
λοιπὸν χρόνον ἕξομεν, καὶ διά σε, καὶ διὰ 
τὸν πατέρα αὐτοῦ Φρυνίωνα, καὶ δι᾽ αὐτὸν 
τὸν νεανίσκον. υδιπησδπι ἀυδίαπι υἱ- 
ἀεῖυτ, 8η 15, 4] ρϑιοῖβ ροβί βοογαιῖβ ΟΌ]- 
τὰπι ἀϊεθὰ5 οατὰ Ῥηάοηα ἰοψαθπβ ἱπάμ- 
οαἰἴυσ, δίαοι ᾿πίου θοι8. ἀπηῖ8 Ῥ]δΐοπα 
οχ [ἰδ] ϊὰ ἴῃ Οτεοίδπη γανεσθο, νεανίσκος 
ἀϊοὶ ροίαετιε : πολ ἔδῆεπ τορυρτιδῖ, 
᾿ἘἘχεκράτεια Φλιασία πυπιεγδῖῃτγ ᾿πίου τηὰ- 
Ἰῖογεβ Ῥυτμδρουῖοδβ ἃ 7 8η]οπο 11, Ῥγ- 
πᾶς. 8. 267. ἴπ ἥπο, Νβαχθ δριιοτιτγεῖ ἃ 
να δ πα ὰἀΐπο, 65, αυὶ εχ Γι] α ῬΠ]Ϊ- 
ἀπίδιη νϑηΐϊθβεπί, Ῥυιπαροσίσοβ, ροβίθα 
ῬἨΠαβῖοβ οἶνε8 δ ἀἰοῖοβ εἰ ΒΑΡ Ο8 6586. 
υϊὰ δαΐειι ΡΒ υπΕ τοὶ οὐτὰ Ῥυ(παρο- 
ταῖβ ἱπίθγοθββοσῖς. ποορββϑιιμἀϊηῖ5. 1π16}}}ρ}- 
ἴγ οχ Ῥδυβδπίδ ἰ]. 14, Ρ.ὄ 140, Ῥψιμαροῖε 
Ρτοδναη ΗἸρραβαπι Ῥ βίαι ῬΕΪ απ Θ 
ΘΔ. ΠῚ τηΐρτΆ586 : αὐοοῦμι ΠΟΙΏἑΠΙ θὰ 5 
Ῥδαϊαπιὶ πγμίδι18 σοπβοπε Ἰλορ, 1. νἱϊὶ, 
1. ἔνιοι δὲ (φασὶ) υἱὸν μὲν εἶναι Μαρμά- 
κου, τοῦ Ἱππάσου, τοῦ Εὐθύφρονος, τοῦ 
Κλεωνύμου, φυγάδος ἐκ Φλιοῦντος. υττ, 

τί ἐστὶν ἅττα εἶπεν͵)Ί Ϊοίυτα 68ὲ, υἱ 
ἴῃ Τ ραῖ, ξ. 10. τί ποτ᾽ ἐστὶν, ἃ διανοού- 
μεθα" αδὶ ϑιορθδπυβ τίνα τε ροπεπάυπι 
οΙΠΟΤ6 σρηβϑεραῖ, ὅϊο ἐπ Οὐτρ, Ρ. 340. Ἐ, 
τίνα ποτ᾽ ἐστὶν, ἃ α Οοα, Αὐὔρ. εἰ Μεγ, 
τοῦδ] παι ἄυδὶς ἐοθοι τί ποτ᾽ ἐστὶν, 
ἃ, 5ουϊ ἰπ Ῥατιποηϊα, 23. ταῦτα δὲ ἀδύ- 
γνατον ἐφάνη" υὉἱ Οοἄ, ΤῸΝ. παρεὲ ἀδύ- 
νατα, ἃ τιδῃὰ οοἸτοοίοχίβ, ΕἼΒΟΗ. 
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ἣν" περὶ τούτων, πλήν γε δὴ! ὁτι φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι" 

“2 Ἁ, » " 

τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἰ χε φράζειν. 

- ἦν ἘΠΦα9 εἰ σον δ: ἢ "-.--ἰ δὲ 6.-ττ-ὖ δὲ 8.--καΣ' τὰ ον Γ,---ἰ ἡμῖν οπ) 8.---- 

τί οὖν δή ἐστιν ἅττα)] τί γτὸ τίνα, ἀε 
αῦο ἀϊχὶ κὰ Ουχᾷ. ἧ: 136. Ἐτρεηϊτζωυν ἰδ- 
γπϑῺ ἱπίεσχάυτη δ αἰζεσγυση, νοϊυς ΖΕ βομίη. 
ἴῃ Τίπι, Ρ. 166. φ, οἰβκ. ἐγὼ δὲ τί λέ- 
γω κατὰ Τιμάρχου ; καὶ τίνα ποτ᾽ ἐστὶν, 
ἃ ἀντιγέγραμμαι; Αἴᾳαθ υξ τποχ ὅ. 4. 
Τί ἦν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα, ἷτὰ 8. 
116. τίνα δὴ ἦν τὰ μετὰ ταῦτα λεχθέντα ; 
Ἦεινν. 

τί οὖν δὴ} Οπιΐδϑυπι εδὲ δὴ ἰὼ Αὐν. οἱ 
Τα. Ψοου ΑΒ οὖν δὴ 51 1π ἱπιοστορδοπο 
7υποῖδϑ βίηρσυϊα ρδρὶπα: δα θθηι, Ηειν. 

Φλιασίων) Τὰ», Φλασίων" υἱ ἀρυὰ 
ϑίορῃ. ΒγΖ. ν. ᾿Αναγυροῦς Θχεπιρίαπι 
ΕἸογεηί. Φλάσιος. τν816, ῬΙΝ 8 δας ορρί- 
ἀυπι Β᾽σγομῖδ. ν. βίγαθο νἱ. ᾿. 587. 
Ριὸ Φλιάσιος ἰορα8 δηδίορίβ ἀϊοὶ ἰαθ8- 
υδηΐ Φλιούντιος' ν. (ἷο. δὰ Αἰὶ. νἱ, ὃρ. 
2. εἴ δρυὰ ιοά. ϑὅῖςο, χν. 19, Ρ. 17. 
ἵν 1. ῥσὸ Φαιουντίους ΝΥ ἐΒδε]ἑπρίαδ, ε οοη- 
)εοΐατα ΒΑἸπΙΈΠὶ, τοσορὶϊ Φλιουντίους" ἀὰὲ 
φεγίθ Φλιούσιος. ν. ὅτορἢ, ΒγζΖ. ν. Φλιοῦς. 
ϑεὰ αἱοϊτον εἰΐατα ᾿Αναγυράσιος 80 ᾽Ανα- 
γυροῦς. ν. 5ίθρ!ι. Β ΥΖαπί, ν, ᾿Αναγυροῦς. 

- Ειβοη. 
τῶν Φλ.} ἈΠΙσΌΪυΒ ἀθθββα ποὸπ ροίυϊξ ; 

δα αὶ 6 οὐ. τοποπθ ἡ ΟἹ, Ἰποχ ἐπιχωρ. 
᾽Ἄθην. 1Πυδίγαηι Βδ8ι. εἰ βοιιοῦ, δὰ Οτεβ. 
Οοι. Ρ. 880. εἰ 9852, Ῥεοκ. 

ἐπιχωριάζει)]! Μεθ ἐπιχωριάζειν, 
Ῥέτγεβτε υξηῖγο δἰ αὐῖγε ἴῃ ἰοσιμι, αἱ τη6- 
τροσϑῃ πὶ ποίαν ΒιΘρΏδηι5 ΒΥ ζαηϊ, ν, 
Χώρα. Τὸ ἐπιχώριος, καὶ ἐπιχωριάζειν, 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς φησι Πλάτων" ΄ηυδπι- 
οὐρᾷ 5815 1ΠΠπὰ ἔγθημσθπβ. Ῥτοχίτηα ἰδὰ- 

τ Ῥυϊϑοίδηυβ χυὶὶ, Ὁ. 1200. “ οὔτέ τις 
ξένος ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκεῖθεν" 
Ἰθεϊπάθ ὑτὸ οἷός τ᾽ ἡ, νὶπά." Α ΒΕ, 
ἀαπὶ οἷός τ᾽ ἦν" ηιοά πιδ] τη; χυΐὰ ᾿ΐο 
Ἰοσὰβ Ῥτείθἱ ἐξιιροτίβ 5ιρτι ΠοΔΠΠΌποῖα 
Ῥοβίυϊαι, ἸΤερΐαᾳιε ροβίτεπια Βοϊβϑβοηδά, 
οοπιρᾶγαΐ συ 811}}}} ἀϊοσοπθα ἴῃ Ῥ.108- 
τιαῖϊ Ηρτοῖς. ρΡ. 8. Οὐδὲ αὐτὸς λέγει, ὦ 
ξένε, τὰ ἑαυτοῦ πάθη, πλήν γε δὴ ὅτι ἀπο- 
θάνοι μὲν δὲ ἙἭ.λένην ἐν Τροίᾳ, ἀναβιῴη 
δὲ ἐν Φθίᾳ Λαοδαμείας ἐρῶν. ήνττ. 

ἐπιχωριάζει ᾿Αθήναζε] “ Βιρτ θοαὶ ἐπι- 
“χωριάξειν ᾿ι. 1. δομιπιογατὶ : δἷ ᾿Αθήναζε 
εβδὶ Αἰμεηὶβ. Ναπι ῬΠβοϊδηὰβ ΧΡ, Ρ, 

721. ΠῚῚ (ΑἸἰεϊοῖν ἐπιχωριάξει εἰς ᾿Αθήνας 
καὶ ἐν ̓ Αθήναις. Ἐπ᾿ πο5, καδέξαξ οηκα εἰ 
μαδἐἰαὲ Πονπαηι.᾽ Ετθοη. ΑἸ Ἰσηρα οβὲ 
ταῦο Γακηὶ καῤίέαγε. Αἴαυα ἀρὰ ρμο8- 
ἰθοτος ἐκεῖσε οἱ δεῦρο Ρτὸ ἐκεῖ οἱ ἐνταῦθα 
580 6 ρομὰ σοηδίαὶ (ν. Μίδικὶ. δὰ Δῖαχ, 
Τγτ. 10189, χἱϊ. 5.) δρυὰ Αειοοβ αυπὶ 
ἀϊςίτατ, φυοά νυ]ρὸ ἐϊσυπί, παρεῖναι εἴς 
τινα χώραν, παρεῖναι δεῦρο, ϑορὶ. (ΕΔ. 
Ο. 1253. Αηβι. 1 γεῖδσ, 62. ἐπιδημεῖν 
δεῦρο Ῥίαῖ. Ῥάστηθα, ὃ. 1, ἐπιδημεῖν εἰς 
τὰ Μέγαρα Ἰ)ειποδίῃ. ἴπ Νϑετ. ρ᾿. 1357. 
εἰ βδχοθηῖὰ ἰᾷὰ ψοπὰβ 818: νϑγῦα ΠδθῸ 
παρεῖναι, ἐπιδημεῖν εἴ 5᾽ πὰ ἀοοοβϑὲ5868 
ΠΡ ΙΒ εἰρη ϊβοδηΐ, αυδλπὶ οοημπογαγὶ. Ηὶς 
δαϊοπι, ααυτα ἃ νοπταηιθυ8Β Αἰπθηδ5 
Ῥ 9118. οἱ ᾿ηάθ τοι θυ8β στοπ σΟΠὰ- 
Ρϑητα ροίυεηι Ἐδεοτγαίθϑ, ἃ σοι ΠΠΟΓΆΠ- 
ὈΡῸΒ σαπηπιδχίαθ ἃ Εἰ ν6 818 πο ᾿ἴθτα, Γθο- 
ἰς ϑιβριιδπβ 168. ἰν. Ρ. 663. ἐπιχωριά- 
ξειν τεπἐϊἑαπαϊ εἰστιϊοαῖα Ῥοδιϊαπι δ0- 
ΟΡ. ΗΕΙΝ Ὁ. 

ὅστις ἂν ἡμῖν»---ἦν----Ἴ ἘἙαά, εἰ Οοά, 
Αὐρ. οἷόστ᾽ ἧἦ, ουἱ μὲς πο δϑὲ Ἰοουβ, 
Ῥγῳβοθάθῃβ ἀπ ἀφῖκται 51 δὰ ῥσξβθηβ 
ἰδ! ρὺ8 τοίουσοίυσ, αὐ ᾿΄6πὶ ἔεσα βοπδγεὶ 
υοὰ πάρεστιν, αὐἰεβέ, οοττίρετγεια εἴη. 
Ρ". (Εα, 6, 1167. Ὅρα κατ᾽ “Ἄργος εἴ 

τις ὑμῖν ἐγγενὴς Ἔσθ᾽, ὅστις ἄν σον τοῦ- 
το π ζοι τυχεῖν. 1Π84, Ε, 192. 
ἽὝπποι δ᾽ οὗ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν κ᾽ 
ἐπιβαίην. Ἡ. 1. χυῦτα ρῥτοίεπὶ ἐθιροτί8 
Βιρηϊδοδία δοοΐρογα 1Ἰαἀ ρῥχορίον δα άίία 
ἰνδς χρόνου συχνοῦ οροτίροδϊ, τϑοοίθ ΤῸΡ, 
ἦν, Ὀτϑογάπι αὐτὰ βεηυδίυῦ ἀείποθρβ 
εἶχεν. Αὐὐλδίορξι. Τγβἰβέγ, 109. Οὐκ εἶδον 
οὐδ᾽ ὄλισβον ὀκτωδάκτυλον, “Ὃς ἦν ἂν 
ἡμῖν σκυτίνη ᾿πικουρία. ἤεινν. 

οἷός τ᾽ ἢ] Ἀεοίε οἱ ἢ, ἀοσυΐϊί, ςοη- 
Ἰαποῦναμπι Βΐο τοαυϊτὶ : πόαμε σεηϊξ, φεῖ 
παΓΓαγς Ῥοβεὶϊί. Βερκ. 

φάρμακον] Θυοπίδιη ῥτοπιίβοιθ ἀϊοὶ- 
ἴαν πιεῖν κώνειον (1γ 5185 ἴῃ Εταίοβίι. μ. 
394. ἱπ Ῥοϊ]ϊυοῖ. Ρ. 612.) εἰ πιεῖν τὸ κώ- 
νειον (Χϑπορῖ. Ἠδ]]επ. 1}, 8. 56.) ᾿ης 
αύοαὺθ δου! υπι, αυο ᾿ἰδτὶ βοηριὶ εὐι}- 
48 οδτδηΐ, 80 'ρ80 οπηϊββαπι ῬΊδίοηΘ 6χ- 
ἰδίϊπιο, αυδιην8 Ῥ8}}}Ὸ δαΐο ἰάθηι Ἐκ ιθ- 
οταῖοβ ἀἰχοη! ἧ τὸ φάρμακον ἔπιεν. ΤΠ ΕῚ Ν᾿. 

κ᾿ Ἧξδ8 Ἰυιοτὶ5 ἀθϑὶρτιδπίυν Οοάϊοθβ Ψὶπἀοθοπθηβθ8 ἃ Βδβιῖο οο δῖ}, ουἱ νατα8 166 - 
ΤΙ ΟμῸ 5. δοσορίαβ τοῖα! ΥΝ να θη Ὀδομίυ8, Α πἰριηιῆςαι Οοά, γιμάοΡ. δ4. Β 109, 

Β 
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ἃ. 2. ΦΑΙΔ, Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐσύθεσθε 
εἰ 7 ,2.»ϑ ἢ 

ον Τροπον ἐγένετο Σ 

“" ς-τ- Ἁ ᾽ 

ἘΧ. Ναΐ, ταῦτα μὲν ἡμῖν' ἤγγειλέν τις, καὶ" ἐθαυ- 
» »" "“ ! 

μᾶξζομέν γε ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον 
φαίνεται ἀποθανών. τί οὖν ἦν! τοῦτο, ὦ Φαίδων; 

3. μ’͵ἔ Ὃ Ἀν ’ Ν 

ΦΑΙΔ. Τύχη τίς αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, συνέβη" ἔτυχε 
: -“" "»μ δ [ ͵ “Ἅ 

γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα' ἐστεμμιένη τοῦ 
᾽ὔ’ “ ᾿ »"Ὅ ᾽ - ’ 8 

πλοίου ὃ εἰς Δῆλον ᾿Αθηναῖοι πεμπουσιν. 

τ ἤγγελλέ "τ.-τοῖῦ καὶ οἵὰ ρῖ Δ.--- πάλαι μὲν γενομένης α.---Ῥ οὖν οπι ΓΛΎΘΕΗΙΝ 

εἰ ρτ α.---4 ἦν οἵ Δ.---ῦ πρύμνη ἘΠ.-τ-ῦ μοβί πέμπουσιν οτηϊδὶ κατ᾽ ἔτος οὐπὶ ἽΓΛΞ 

ξ. 2. περὶ τῆς δίκη5} “ Νοη βοτὶρϑὶὶ 
ῬΙδίο τὰ περὶ τὴν δίκην, υἱ δ. 4. τὰ περὶ 
αὐτὸν τὸν θάνατον, Βοὰ τὰ περὶ τῆς δίκης, 
Ὁ ψετρὰπὶ ἐπύθεσθε, αυοά δαἀαϊ εἰς ρτῶ- 
Ῥοδίοτὶ περὶ σαβαπι βοουηάαμι Ἰαδοὶ. 
ἘΙΒΟΗΕπυβ, ὅ8πὸ νϑυθὶ5 5ἰο μὴ ραν 
οὐδὲ ἄρα ἐπύθεσθε, τίνα τρόπον ἐγένετο 
ΒΟ Ὀ ΠΟ ἀεῦοθαι τὰ περὶ τὴν δίκην, ποὴ 
τὰ περὶ τῆς δίκη. Νυπο ἰεντπιο ροϑηὶ- 
Εἰνυτὰ ροβυϊί βοτιρίοτ, Χοπορῆ. Ογτορ. ν, 
8, 20. ὡς ---ἐπεὶ πύθοιτο τὰ περὶ τοῦ φρυυ- 
ρίου, χαλεπῶς ἐνέγκοι. Απδθ. 11. 5. 87. 
ὅπως μάθῃ τὰ περὶ προξένου. Ἠε!]εη. ἱ. 
7. 39. Κόνων---ἔφρασε τὰ περὶ τοῦ Ἔτεο- 
νίκου. υἱῖ. 4.1. Καὶ τὰ μὲν περὶ Ἐὔφρο- 
»ος εἴρηται. Ουΐθυβ Ἰοοὶβ δἰδὶ βυρρίοι 
Ῥοίεβι Ἀεγῤμενα 5, λέγεσθαι δυνατὰ, μετ- 
ὨπΟΙΘ ἰϑιηθπ εἰ ἴρβ πᾶδο δῇ δβδπάξηι ρὸ- 
τ10.8 τα ἴοπιθπι οχἰβιΐπιο, ἂς αυᾶ νἱάδ δὰ ξ, 
δ71. ἤεινν. 

ταῦτα μὲν---ἤγγειλέ τι5} Ηΐς, δὶ μᾶτγ- 
ἘσΌΪαπὶ μὲν ποὴ Βα θδοσχαΐίυν δὲ, ροβῖ ταῦ- 
τα μὲν τοιϊοείαγ, αυοά Ἰοφαση 5. τη ϑὴ 
ΟΡνοβαραίυτ, ἐκεῖνα δ᾽ οὔ. 8η}Π|5606 ἴῃ 
σοίοσίβ Πυ ιβιποαϊ 0015 ΟὈεΪπος Εἰ 0515, 
τ) Βορ)Ἶϑε., ἃ, 80. τοῦτο μὲν οἷόστε κἀγὼ 
διαλύειν. ἀ6 Τμορρ. ἱ. ». Θ28. Α. Τοῦτο 
μὲν ἀληθές. Ὅϊο ΟἩγγβοβί, Οἵ, 11, Ρ. 76. 
Ταῦτα μὲν “Ὅμηρος ποιῶν ἧττᾶτο ὑπὸ 
Ἡσιόδου, Ὁ] μέντοι τπιαϊουαὶ Βοἰβκίυβ, 
Ἐμτπρ. Οτοβί, 409. Μὴ θάνατον εἴπῃ" 
τοῦτο μὲν γὰρ οὗ σοφόν. Ατϊξίορῃ. Ῥδοθ 
18. "νὸς μὲν, ὦ Ὕνδρες, ἀπολελύσθαι μοι 
δοκῶ. ἤεινν. 

ἤγγειλε] ΑἸὰ, θλ8. 1. 2, ἤγγελε. 
ΒΕΘρ δπυ8β πᾶς ἤἔροιι ἤγγελλε' ηυοά ροϑβὲ 
ΘΌτη τοι πΌΘΥα 811 ἀϊα!ορότγιπι Ῥ] αἴοπ δ 
φἀϊζογεβ : αὐ ἀρὰ Χο. ὐυτορ, ἷν. 1.11. 
70πι|. εἰ (οἀ, ΑἸι, ἀπήγγελε' 5εἀ ΑἸά, 
ἀπήγγελλε’ εἰ (οί, Ουοῖ, ἀπήγγειλε. 
ΝῸβ ἰριταγ πὰπο γϑβου ρου ἤγγειλε. 
Γι Χρϑη, Απδρ. ν, 2. 10. ὅ δὲ τοῖς πελ- 
ταστοαῖς πᾶσι π ελλε' ϑιυϊάδδ8 ν, 

Διηγκυλημένον Ἰερὶϊ παρήγγειλε" αὐ ἱπ. 
Ογτορ. 1. 8. 29. ρτο παρήγγελλον Ἰ᾿ἰυτα- 
τῖυ5 (σοᾷ, Ουε!, ἀεάϊε ρεγρογᾶπι παρήγ- 
γειλον" ἀοπίααθ ἴῃ Ταῦ. οἱ ΑῸρ. ἀἰδβοτία 
βοπρίυτι ἤγγειλε ἐχίδί. ΕἸΒΟΗ. 

τύχη τις---ἔτυχε γὰρ] ϑυδν1β 65ὲ Ῥᾶτο- 
ποπιᾶυϊα, δχ τ πδίδᾶ εἰ Ἵϑυββδτη γο 618. 

Απϊπιαάνοτι δατὰ Ρ] αἰδοῖ, ἀ6 Εδίο Ρ. 
ὅ12. Β. νἱιηὴ νϑτδὶ συνέβη ΘΧΡ᾿ΙΟΔΠΒ :--- 
καὶ τὸ σπάνιον καὶ παράλογον ἐμφαίνεται 
τῷ κατὰ συμβεβηκόξ" οἷον δέ ἐστι τοῦτο 
εἰ καὶ μὴ ἐκ τῶν ἄρτι ῥηθέντων, ἀλλ᾽ ἔκ 
γε τῶν ἐν τῷ Φαίδωνι γεγραμμένων σα- 
φέστατα προσπίπτει"; γέγραπται δὲ ὧδε" 
Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθοντο ὃν 
τρόπον ἐγένετο; Ναί' Ταῦτα μὲν ἡμῖν 
ἤγγειϊλέ τις" καὶ ἐθαυμάζομέν γε, ὅτι πά- 
λαι αὐτῇς γενομένης, ὕστερον φαίνεται 
ἀποθανών. Τί ἦν τοῦτο, ὦ Φαίδων ; Τύ- 
χη τὶς αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, συνέβη" ἔτυχε 
γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἢ πρύμνα ἐσ- 
τεμμένη τοῦ πλοίου ὃ εἰς Δῆλον ᾿Αθηναῖοι 
πέμπουσιν. Ἔν γὰρ τούτοις τὸ ΣΥΝΕΒΗ 
οὐκ ἀντὶ τοῦ ΓΈΓΟΝΕΝ ἀκουστέον, ἀλλὰ 
πολὺ μᾶλλον ἐκ συνδρομῆς τινος αἰτιῶν 
ἀπέβη, ἄλλου πρὸς ἄλλο γεγονότος" ὃ μὲν 
γὰρ ἱερεὺς ἔστεφε τὸ πλοῖον ἄλλου χάριν, 
ἀλλ᾽ οὐ Σωκράτους" οἱ δὲ δι᾽ ἕτερον κατε- 
ψηφίσαντο αὐτοῦ" αὐτὸ δὲ τὸ ἀποβὰν, 
παράλογον καὶ τοιοῦτο ἀπέβη, οἷον κἂν 
ἐκ προνοίας ἐγεγόνει ἤτοι ἀνθρώπου τινος 
ἢ τῶν κρειττόνων" ἰἰὰἃ Πυπς ἰσσι 50τ]- 
Ὀθηάαπλ ΘΟΠΒΟΙ.5, ἰξοσπαθθ το άπ 
Ταϊποὸ ἴῃ ποϑίσζα δἀϊίομο : εἴ πὰποὸ νο] τὶ 
σοτμτηθηίδυτα παῖς Ῥ]διομῖοο ἀρροπθη- 
ἄσπι ἀυχίπιι8, Ἐράθπι βρθοίδι δ᾽ πυρ ]-. 
οἴυβ δὰ Ασὶβίοι. ῬΗγβ. 1|. νυ». 79. Β. καὶ 
Πλάτων δὲ τὸ ἀπὸ τύχης τύχην καλεῖ, 
λέγων ἐν Φαίδωνι, " Τύχη τις αὐτῷ, ὦ 
Ἐχέκρατες, συνέβη" ἀντὶ τοῦ ἀπὸ τύχης 
τὶ αὐτῷ συνέβη. ΥΥυττ. αὐυἱ 5ῖς ἰπ Δά- 
ἀεπά, “ Εδάδπι Ῥδγοποηιᾶϑι, ἔοτία πἰπς 

ἀυςία, Θχβδίαϊς ἴθ ΔΟΜΜΪ Ταίΐο 1, Ρ. δῦ. 
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ἘΧ. Τοῦτο δὲ δὴ" τί ἐ ,. ἼΤουτο δὲ δηΐ τί ἐστιν; 
“]ἦσ]ρηννν Ν -“ ἐ ᾽ὕ “ ΦΑΙΔ. Τοῦτό ἐστι τὸ πλοῖον, ὡς φασιν ᾿Αθηναῖοι," ἐν 

μὰ Θ ᾽' ν ᾽ ’ὔ Ἀ δὶ ε κ᾽ ’ τ» ῳ Θησεὺς ποτεῦΐ εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὼ ἐκείνους" ὠγχετο 
" . ΓΝ ᾽ὔ Α ,2.Ν ". ἡ“ -“ο ἄγων" καὶ ἔσωσε τε καὶ αὑτὸς ἐσώθη. τῷ οὖν" ᾿Απόλλωνι 
" Ζ ξ ’; ’ὔ Ά ᾽ "» ε ᾽ὔ Ν εὐξαντο,Σ ὡς λέγεται, τότε," εἰ σωθεῖεν, ἑκάστου ἔτους θεω- 
Ω ἽΝ. ᾽ »" ΠΩ] δ) γΝ ΒΗ ᾽ Ω ’; ρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον: ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν" ἔτι ἐξ ἐκείνου 

2.37 ιν Ν » " 7 ᾽ οὶ κῶτ' ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπουσιν. [ὃ. 8.] ᾿Επειδὰν οὖν 
" " ᾽ὔ ᾽ὔ ᾽ ἈΝ ᾽ “-ΑΨἊ,7 "» ,ὔ ἄρξωνται τῆς θεωρίας," νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τού- 

͵ Ἀ ΄ Ἁ 7 ͵ ΄ τῷ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ“ δημοσίᾳ μηδένα' ἀποκτιννύ- 

ΠΥΟΕΗΙΙμι.--- δὴ οπὶ 1),.---ῦ φασιν οἱ ἀθηναῖοι Ἐ.----ὐ ποτε θησεὺς ΔΦΕΞ.---ν ἐκεί- 
»οὺς Οἵὴ ἈΥ α.---α ἀγαγὼν ΕἸ.--ΥἸ γοῦν (18.---τ ηὔξαντο ΔῷΞ8.---3. τότε ὡς λέγεται Φ. 
--"Ὁ καὶ νῦν ἀεὶ α.---- τῆς θεωρίας ἄρξηται 1,.--- ὁ καθαρεύειν ἈΓΔΛΕΞΠΦΥΟΘΘΉΙμΜΙ : 

ἔτυχε γὰρ τύχῃ τινι συμβὰν τότε τὸν 
ὄρνιν ἀναπτερῶσαι τὸ κάλλος" ῬΙκρηΐσειη 
ἄνθια ἀἸολ.᾽ 

προτεραίᾳ) ΤΙ. Μ, οἱ 6χ εο ῬΠδνουη- 
8: Προτέρα, ἐπὶ τάξεως" προτεραῖα δὲ, ἐπὶ 
μόνης ἡμέρας. Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι" ἔτυ- 
χε γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης. ΕἼΒΟΗ. 

εἰς Δῆλον---πέμπουσι] Ηἰβ νυ]ρὸ δά]ες- 
ἃ κατ᾽ ἔτος πδηὺς δὰ βεηξυτα γα υϊπιπίωτ 
ἢν ᾿ὼὸ εἰ ἀθβυπὶ ἂῦ ορίΐηιβ ΠΠυτΒ Απρ, Ταῦ. 
᾿τθηι 8 8 Ῥδτγ88. αγσαοὶ (απἂθ ποπηι ἃ 
Βοπῖρτιθ ταροὰπι σοιηπηιπϊσανὶξ νἱγ {|16, 
οὐδ οπππΐα τηθᾶ ἄεθθο, Ε, Α, Ὑοἢυ8), 
ἴωτῃ ἃ Ῥ] υἴδτοῦὶ ᾿ἰῦτο ἀδ Εδίο ρ. 572. Β. 
εἰ ἃ ρσοηυΐηα ΕἸοὶηὶ νογβίοπθ, Ἰίδαυθ 
κἴπ ἀμ ΔΈ ΟΠ 6. Οπϑὶ, Ῥυββοιπι Πα υτη 
ααοίδη πἰ5 πι|ῖββδπι) 1) 6 απ δ νΘΊΩ 6886, ὃ18 
ἴὰ Ῥγοχὶπἷθ τῃθπιοσγείασ, πέμπουσι ἢ. 1. 
εϑὲ πέμπειν εἰώθασι. Ηξινο. 

κατ᾽ ἔτο:}] εϊονῖε Ηεὶπά, ἰαἰυ8 δβὲ 
ὙΠ, Βεοκ. 

δὲ δὴ] [ἡ Αὐὖρ, ὁφεϑιὶ δὴ, εἰ Ταῦ, Πα- 
μεὲ τοῦτ᾽ ἔστι. ΕΊ5ΞΟΗ. 

τὸ πλοῖον---καὶ πάλιν δεῦρο] ἴπ απο 
τετα (65.658 ἰδυάδβ5ο βυίποϊς. Το σα. 1, 
1δ. 16. Πίοάοτ. ϑ5'ο. ἷν. 61. ῬΙυΐδτγοι. 
ΤΠ68. Ρ. 6. Ὁ. (δίυ}}. Ἐρ επδ). Ῥοε]οὶ εἰ 
Τηοεάϊ5 ν. 776. ψιγρὶ!. ΖΞ πη. νἱ, 920. Ον!ά. 
Μεε. νἱῖ, 110. Ἡγρίπ, ΕδὈ. χἱἱ, εἰ δἰτὶ 
οἰἰαιὶὶ Μευτγαῖο ἴῃ Πεβθὸ χὶ, εἰ Εδριο 
Αἴμθη. 1, 2. 1)6 ϑοοτιδϑιῖβ ποροίίο, πανὶ 
᾿δὸ Τμοβεῖ, Αἰμϑηϊοηβίαπι ἀπηῖα ἰπ Π6- 
Ἰυπὶ θεωρίᾳ, Κϑπορη. Μεπιογ, ἵν, 8. 2, 
ῬΙ]αΐβτοι. Νίεϊα Ρ. ὅ2δ. Δ, Τῇδ85. ὑ. 10. 
σ. Ὡς Ἐδξρ. ϑεπὶ Οθγεπάδ ρ. 786. (α]- 
ας. Η. ἴπ Πὲε], 309. ϑοοταῖ, Ἐρὶβέ, 
χἷν, Ρ. 86. ΖΕ] Ἰαη. Υ΄. Η, 1. 16. Τάρδη. 
Ἀρο!. ὅοογ, ἰ, 1, ῥ. 687. 1), οἱ Τ)δοἸδηιναὶ. 
ἃ Μοτει πο εἀϊέα ᾿. 100, Ἠΐπιει, Οτ, ἵν. 
Ρ. 870. νττ. 

ἐν ᾧ Θησεὺ:] ΝΙπιίτη ΜΠΠποβ, τὸχ 
τοῖο, ποοῖϑ Απάτσοροὶ ΕΠ} νἱπαϊοαπάφ 
σϑιβα, ν. ῬΙυἱδτοῖ, Π68, Ρ. 6. Ῥδυβδπ, 
ἰ, 27. (το, 5ὶς. ἵν. 61.} ΑΚδηϊεηβεβ 
ΡΡυρτιδίιπι νϑποιδὲ : βεὰ αἰβοἊββιξ (Δ - 
ἄθπι πο ἰθβα, αἱ ᾿ρ81, πῦπὸ ]θσααδ 8ΠΠ0, 
ἐπθυ ἰοσοὸ Οτείδπι παϊοτοπὶ βορίθμδθ 
υἱτρίμε8 τοι ἀθιιαθα ρυθγοβ, ααὶ ἀθνογᾶ- 
ΤΉ 8 ΜΙΪποίδυτο ἴῃ [θυ τπίμο. Ηἰ 
Βιη Ὲ ἢν], οὗ δὶς ἑπτὰ ἐκεῖνοι. ΤΒοβεὰβ 
αύυχῃ ἰοτιῖα ἰπθα ρμϑυῖοάο ἢος ἴῃ πυ- 
ἸΏ6ΤῸ εβϑϑὲ, οσοϊάϊι ΜΕ Ιποίδυτυχα το! αι 
οατα σοι! θὰ8. ΑἸΠ ΘΗ 88 βαϊναβ, Ψ. ῬΙαί, 
εἴ Ῥαυβδῃ. 1. 1. Μίουτβ. 1 πε5. 16, ΕΊβοΗ. 

τῷ---εοἰς Δῆλον] δ νεῖθᾶ ἰδιιάαπίυγ 
ἃ πο, Μ,, ἴῃ Βούλομαι, υδὶ ἑκάστον 
τοῦ ἔτους Ἰερὶταγ, δοιαὶ ἀραιὰ ευπάξιῃ ἴῃ 
Θεωρὸς, εἰ ὁχ 60 ῬΠανοτίπυβ ν, Θεωρίαν 
ἀπάξειν. (πείθγυτ ῥγὸ λέγεται ΚΚυβίοι βὰ 
δυϊάδπη ᾿. 185. ἔ. 11, δα 1} λέγουσι. ΕἸΒσΗ. 

θεωρίαν ἀπάξειν] ὅ0}0}. δὰ ἢ, 1, ἀντὶ 
τοῦ θυσίαν ἀπενεγκεῖν. Θεωροὶ δέ εἰσιν 
οἷ πεμπόμενοι θῦσαι καὶ θεραπεῦσαι τὸν 
θεόν" ὅθεν καὶ αἱ ὅδοὶ δι' ὧν ἐπορεύοντο, 
θεωρίδες κέλευθοι ἐκαλοῦντο, καὶ τὰ διδό- 
μενα Θεωρικὰ, καὶ ἡ ναῦς ἡ εἷς Δῆλον 
πεμπομένη Θεωρὶς, καὶ ὃ ἱερεὺς Θεωρός. 
ΨΙά,. βρδπδειῃ. δὰ δ! Ἐπ, ἢ. ἴῃ εἰ. ν. 
314. Ρ. 584. ἴδε νος, θεωρία ν. Ν᾽ αἰοκεη, 
δ Απιπιοπ, ᾿. 92. Οουΐ, ᾿ε556). δὰ 
|οά. ἵν. ὅ8. Ηπεινν, 

καὶ νῦν ἔτι] Ῥ]υΐάτοι, ΤΊ ο5. Ρ, 10. (, 
τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾧ μετὰ τῶν ἠϊθέων ἔπλευ- 
σε καὶ πάλιν ἔσωθη, τὴν τριακόντορον, 
ἄχρι τῶν Δημητρίου τοῦ Φαληρέως χρόνων 
διεφύλαττον οἱ ̓ Αθηναῖοι. ἤΕΙΝΩ, 

8.3. ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ] Θαυπν εββεηὶ 
τὰ Δήλια Χεπορῆ. Μδηι, ἷν, 8,2. Οοηΐ. 
ΡΙαι, Οπίοπ, Ρ, 48. (.---Μοὸχ ροϑὲ Δῆ- 
λον ε Τοῦ, ᾿πβεγὶ τε, ἢ ειν, 
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᾿ ““Ἑ“ 7 ον »- Ν , 
ναι, πρὶν ἄν εἰς Δῆλόν τεῦ ἀφίκηταιν τὸ πλοῖον καὶ πάλιν 

»"“ ΩΝ ᾽ὔὕ -“- ᾽ὔ [ὠ ’ὔ 

δεῦρο" τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῳ γρονῳ γίγνεται, ὅταν τυχω- 
, Π Π ᾽ “ 7 

σιν ἄνεμοι" ἀπολαβόντες) αὐτούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς θεωρίας 

καθαριεύειν ἢ ς.---Σ ὡς Τ΄,---ἰ οὐδένα Ξ.---ξ τε αἀὰ ΠΦΟΔε.---ἢ ἀφίκοιτο Ο.---ἰ ἄνεμοι 

καθαρεύειν]. ΑἸά, Βα5. 1. 2. Βίορῃ, 
Ἑοτβί, καθαριεύειν. ϑέορθαπυβ φοπ]. 
καθαρεύειν" αἱἱ 184πὶ οὐϊάθτας ΤΌΣΠΕΒαΒ : 
πραὰθ αἰδίθυ ἰορῖ Μουτγβίυβ Τμοβ. ὁ. 
16. Ρ. 62. Θυκ: ἔογτπιβ νϑτϑϊ αἱ ἔιοτγὶς 
ὨδΙἰδίϊοῦ : δθδ ποῦ δἰίθγα ἰθιθσε δϑὶ 
το] ϊοϊεπάϑ. Νϑηι αυἱάηΐ 80 καθάριος, νοὶ 
καθάρειος (ῬοΠ] οχ νἱ, 27. ὁ γὰρ καθάρειος 
ἰδιωτικόν" καίτοι τὸ καθαρείως παρὰ Ἐενο- 
φῶντι εἴρηται" ἰοσυβ οβὲ νυτορ. ἱ, 3. 7. 
δὶ 7 υηξ. οε ΑἸά. παῦοπε καθαρείως" 5εὰ 
ϑίορμαπαβ δάϊαϊὶ καθαρίως, υἱ 'π (οα, 
Οὐ, οὐ ΑΙτοτῖ, βοτρίαπι οβὲ  αυὰπὶ 
Οοά. Βτοπι. Πρ γαῖ 5 βογ ρβθυῖξ ῬΟΥρΡΟΓΆΠ) 
καθαρῶς), ἀυοὶ ροϊυθηϊε νϑγθαπι καθα- 
ριεύειν, αἱ καθαρεύειν Ὁ καθαρός ὃ αυοὰ 
νἱ τὴ ὨΆθοτεῖ νεγὶ καθαίρειν {1υλοτῖ. ἱ.. 110. 
112, 1, 44.) μὑχὸ {τὸ δριὰ ὙἩμδορθτγαβί,, 
ὉΒαγδοί, 16. εβί καθαρίξειν, ἢ. 6. ἐαρίαγε, 
ἐψιβέταγο. Αἱ αυμ νογῦα καθάριος εἰ 
καθαριότης ὧδ ηιμπαϊέϊα ταπίυπι οἱ εἶθ- 
βαπέίϊα ροπδηΐυγ: ν, Οδβαυθοη. δὰ ϑίγα- 
Βοπ, ἴἰπ. Ρ. 232, εἱ ψαϊαυσπδῆυβ δὰ 
Χροη, Μέειμοσ, 1ἴ, 1, 22. αυσπὶ 'π Οοα. 
Ταῦ. εὐ Αὐρ. ἀϊδοτία βε ρίιπι καθαρεύειν 
Ἰπνθποῦπνι8: τϑοῖθ ἃ ΠΟ 8 Ῥ] ίοηϊ μᾶπο 
γογῃΐ ἔοστηδτῃ το αἱ ρο856 ρυϊανὶπιυ8, 1ἴϊα, 
τἀ Βαρθτεΐ νἱπὶ δονδιῃ : αα ὑξ οἱ {π- 
Βυλίυγ, Ροβίυϊατε νἱἀδπίυγ, εἰ βοηιεπίΐα 
νετθβ, εἴ νεγθᾶ νόμος ἐστὶν αὐτοῖς. ΕἼΒΟΗ, 

καθαριεύει»} Ἐοτηλα ποο ἴῃ [μδχὶοβ ρτὸ- 
αἶα, πδς ταῖμΐ, αυοὰ 5οἴαπν, οὈβεσναίᾷ : 
βΒεουπάυπ) Ἀπδ] σία αὐἱάθιη ργοῦδ, αυῖρ- 
Ρὲ ἃ καθάριος, μεν ἑαξ 8 ϑἐ μα ἴοϑια, καθα- 
ριεύειν ποῖος ρεγἑαϊὶ βένθγο, αἱ ἃ καθα- 
ρὺς, ῬΡιγιβ, δϑὶ καθαρεύειν, ῬιΓΩΠι 6886: 
δἰίδιηοη πος ἰἴοοο βιιβροοίη, αὐοὰ ΟἸΏΏ68 
ποβέτὶ οοάϊοαβ. υιϑ᾽ἰδίαπι καθαρεύειν ρτο- 
θοηῖ, Αἰχαε εἰς οἴἶδιη οἷαι Γ,, Κ υβίοι 
ἴῃ Ερ. δὰ Ἐδρης. μΡ. 287. συ]ὰβ νϑθδ 
7υνδῖ τοίεστο : “ ϑειταθαβϑ: Πρ οαιέμγα 
68έ, μὲ ἐπέεγοα ἰτὸὺϑ αρίδέμ : ἘἸΟΙΏᾺΒ: 
Ἐπ ίερε ἱπέεγὰπ ᾿μϑέγαπί γῦδηι. Αἵ νεῖο 
καθαρεύειν ποηυς εἰρπίῆοαι ὀαρίαγε, πὸ- 
αυς ἐμβέγαγε ; ΒΘ 51π|ρ|1οἸετ μενον 6586, 
5'νθ ροϊϊιξϊοπὲβ ἐαρεγίεηι, ϑιρσηϊβοδίίομα 
πεδαίτα, υἱ ρταπηπδεοὶ ἰοαυαπίαγ, ϑϑουη- 
ὅυπιὶ πιοπίετῃ ἰριϊαν ῬΙδίοηἶβ, ΑΘ πίθη5 65 
Ὁ 60 ἰδτήροτθ, αῦο πδνοιῃ βδοτᾶπι ἴῃ 1)6- 

Ἰυιη πιἰοθαπί, ὑβαᾳια δὰ 6]05 τοάϊ αι, 
ἘΪΕ1] Ρουθ] σα σοπαπιξοθαπι, 4 ατϑοπὶ 
ΒΌΔΙ ΡΟΙ]υἱ ροβ5ο ογθάετεπί, Οτθάοθδῃξ 
αἰαϊθπν ΡΟΙ ΠΣ 5 ρΡ  οἿ15 σα ρ (} 108, αυΐ- 
δθ05 ρτοϊπᾶς ἑοῖο 1Π|0 ἐδ ροῦ5. ᾿πίρτνδιο, 
αἱ ῬΙαίο Πὶς ἰοϑίαίατ, αι ποθαπί, ὅδϊα 
ἰμίίυν υτοϑ ροΐοται καθαρεύειν, πυ}}8 φαλπι- 
νἷβ ᾿υϑίγαϊτίομδ, βῖνε ὀχριδίλοπο ἐπέθυοε- 
ἀεπὲο.᾽ Ἡοοϑεῆβα καθαρεύειν τιρὸς 806 
ἀϊοϊίατ: νϑίαἱλ ἴθ δἰ μλ} οδυββα. Ρ] αἱδι- 
οἰνυβ ἰῃ Ῥαοοΐοης, αὐ], ἔδβίο ἀϊθ ἴῃ σᾶγ- 
σοῖο οἰουίΐα βαπιίδ, πιογίθηι Οὐ 886, 60Π- 
{γᾶ πιογθι νείθγειη, ἢ. 768. Ε, ἐφάνη δὲ 
τοῖς μὴ παντάπασι ὠμοῖς καὶ διεφθαρμέ- 
νοις ὑπ᾽ ὀργῆς καὶ φθόνου τὴν ψυχὴν, 
ἀνοσιώτατον γεγονέναι τὸ μηδ᾽ ἐπίσχειν 
τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καθαρεῦσαι δη- 
μοσίον φόνον τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 
Αὐβοϊυία καθαρεύειν, Ἀαγιπ 6888, ῬΏΙΗΣ 
8ὲ βεγύανε οϑὶ ἃριὰ ουμηδοπὶ 1)οἴοςξ. 
Οὐδς. Ρ. 435, Ὁ. ϑ'γιιροβ. ν. 10. Ρ. 685. 
Α. Χεπορῇ, Ηΐοτ. ἵν, 4, υττ. 

καθαρεύειν) ἴῃ Ἐκπά, νυ]ραίιτι καθα- 
ριεύειν 5ῖ ἀϑήπδπὶ ὑδυγρδίῃτη εχίαγοῖ, δὰ 
τυ 16πὶ ἐπ οσαἰίὰ νἹοΐϊπη δ. βρδείαγοί, 
Νν. γαϊοκεη. δὰ Χοπορῆ. Μίεμ,, ᾿1, 1, 22. 
καθαρεύειν, ῬιγμηΣ 6886 Ἠδο δε ρρ οὐἐβ Ῥοί- 
ἱμὶ, αυοὰ ,8πὶ εὐϊάϊ! υγηεὺ. εἰ ἰορῖς 
Μεδυνβ, Τ68, ο. 16, ρυρῦθπε Αὐυρ. οἱ 
Τυῦ, Ηξιχυ. 

οἷ ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτοὺς} ϑὲ υδηεΐ 
608 ἱπίογοερεγπί. Ἐνχαυ βίαι μδο βὶρ.- 
πἰοδύοπο νοσθυπι ἀπολαμβάνειν ἴοτίε ἱπ 
οδι588 [υϊϊ, ἃς ἃ 6ὺ δρόγγασεπὲ αὐυᾶ- 
ἴαυον οοἀᾷ. ὙἹπἀοθοπεπβθβ ; φυοτυπι Ὁ 
Ἑ Οἱ ἀδπε ἀποβαλόντες ; Ο᾽ ἀπελαύνον- 
τες. ϑίο ῬΙαίο Μϑποχ, Ρ. 406. Ε' ἀπει- 
ληβμβμένων ἐν Μιτυλήνῃ τῶν νεῶν. ΡΊα- 
ἴαγοῖ. ἀθ μυΐπιο ἐπρίάο Ρ. 958, Ὦ. 
βοηθῆσαι ταῖς θυάσιν ἀπειλημμέναις ὑπὸ 
πνεύματος χαλεποῦ καὶ χιόνος. ῬῬΙ- 
Ἰοβίγαι, Ηδγοῖο, ρ. 741. κἂν ἄνεμοι τὴν 
ναῦν ἀπολάβωσι. Τιαιϊηἶς Ἔχαυ βῖτο ἀϊοῖ- 
ἴὺν ἀοργενθηάθγο; ἀθ ηυὸ νοῖρὸ ν᾽ ἀθ88 
Βιυγηιᾶηη, δὰ Ῥῃεράτ, ν. 4.10. δὲ 05 ἰδὲ 
εἷϊαῖ, Νέδο ἰδπιθῃ δος ἔυτίηδ ἴθαιθγα ἴτι- 
τα ἀοπάα 4Π}[}ς Ἰοοΐβ ν, ο. Π1ὸ ΟἾγνβ. Οὐ, 
ἔχ]. Ρ. 380. Ὁ). οἷς ἂν παρῇ ὃ ἄνεμος, 
ἐνεῖνοι ἦλθον ὕπου ἤθελον, οἱ δὲ ἀπόλει- 

"Ἔχ Βίδος ϊιοιῖβ Ο οἰφοϊδοοί Οοά, Ὑίπάον. 80. Ὁ 21. Ε 116. Ο 259. ὁτν- 
ΠΟ ἃ Βαϑῖίῖο οὐ] δἴοϑ. 
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ἐπειδὰν" ὁ ἱερεὺς τοῦ ̓ Απόλλωνος στέψη τὴν πρύμναν τοῦ 

πλοίου: τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὡς τ λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς 

δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ 

Σωχράτει ἔ εν τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ 0 μεταξὺ τῆς δίκης τε καὶ τοῦ 

θανάτου. 

δ, 4. ΕΧ. Τί δὲ δὴ τὰν" περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον, ὡς, 4. Ὕ. 
Φαίδων; τί ἦν τὰ λεχθέντα καὶ 

παραγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἂν ρι; ἢ οὐκ εἰων οἱ ἄρ- 

χίοντες παρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων; 

τύχωσιν 8, τύχωσιν οἱ ἄνεμοι Ἐπς.---ὶ ἀποβαλόντες Ὑ΄.--- ἐπειδὴ ἂν Δ.---Ἴ καὶ ὁ πο- 
ἢ 

λὺς ς-.---τἰ δαὶ Γ' εἰ σον 21.---ἰ δὴ καὶ τὰ 1,.- τίνα (Δ 8.--Ῥ καὶ 71.---. : ἀλλὰ παρ- 

φθέντες ἐν πελάγει μέσῳ μάτην ὀδύρον- 
ται" ἷ. 6. σμ08 νεῖ Ὀδηΐμδ ἴῃ προ πιαρὶ 
ἀεβεῖξ. Ἰλυαη. Οται, Βαβι! οα ἐ. ἱϊ. μ.. 
140. 1). πλοῖον στρογγύλον ---ἐξῶσται δὲ 
ὑπολαμβάνοντες πρὸς τὸ ἀπέραντον ἐκ- 
φέρουσι πέλαγος. διϊποαπι νιυϊ]ραίωμπη. 

Υττ. 
,, ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι) ετποκίι, δ 
ΟΠεῖβ. Ρ. 98. δέκα μῆνας ἀπογενομένον 
τἀνθρώπου καὶ νόσῳ καὶ χειμῶνι καὶ 
πολέμοις ἀποληφθέντος, ὥστε μὴ ἂν 
δύνασθαι ἐπανελθεῖν οἴκαδε. ϑο Ποῖ 
ἀπολαμβάνειν αὐυοπίαπι ομιπΐηο 5ἰβτὶ. 
ἤοδὶ ἐμέθγεϊμαετε, ἐπίετοῖρενγε, ἂς νεῃ- 
ἴο αυοᾷᾳια ἃ ρτοροβίτο ᾿εἰπογ ἐχοϊμα δη- 
16 Ῥτορηΐαπι οβὲ νοσαθυϊοπι, Ὑ]ά, [)οτ- 
νἢ}}. δά Ομαπηε, . 8. ν.. 863. εα. 1΄ρ5, 
εἰ οσοηῇ, 6856]. δὰ Ηετοάοξ, ἐΪ.115. ΑΝ 
θῸ ἄνεμοι ρτωβχυϊν ν]ρὸ οἱ συμ Αὐρ. 
1, εἰ Ῥαγ. οπι δὶ, ἩΗοτοάοῖ. 1.1], ὅσοι 
ὑπ᾽ ἀνέμων ἤδη ἀπολαμφθέντες ἦλθον εἰς. 
ῬΒΙοβίγαῖ, Ηϑτγοῖς. ο. 19. ἰδυδαΐι5 ἰὉἱ ἃ 
ὕνεβε6}, κἂν ἄνεμοι ναῦν ἄπο 
Ήξεινν. 

πολὺς χρόνοΞ] [1Δδτ] δ ἶ οἴμπος ἢδ- 
Ὀρθητϊό πολὺς χρόνος. ΝΟΒ νοτὸ ἱπάιχῖπιι5 
ἀγιϊσυϊα, Οοαά, Αυρ. εε Ἴ Ὁ. δὐοίοτὶ- 
ἰαί6. Νβπὶ ὅ πολὺς 68 ἔετε πλεῖστος" 
αυοά αὐϊάεπι ρτοῦβ ἰμιο! ἶρο ποι μίδπο 
ΔΌΒοτγοτα ἈΡ Βοος ἰοοο, ἀπὰπι βραιίαπι {τ- 
εἰπία ἀδεταιη ἀϊοὶ τθοῖβ οὐΐδπι ἰοπρίββῖ- 
τ} ΠῈ ΤΘὨρ8 ροβδὶξ : ἀοἰπᾶδ νοτῦ8 πολὺς 

»ὸς πη ΡῚ5 τεϑροπάδξηϊ νογὺἷβ τοῦτο δ᾽ 
ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται. ϑ6Ώδιι8 
6ϑὲ, " ἐπ ρίπία ἀΐε5 ἴπ σᾶτοδτθ, οἱ Ἔχβρεο- 
ἰδέϊοηθ τηοτγίῖβ, ἐχεσὶὲ Θοογδίαβ :᾿ ηὰ85 
βαπὲ νοῦ ϑαπθοῶ ΒΡ. 70. Χοη, ΜΜεμιοσ, 
ἶν. 8. 2. ᾿Ανάγκη μὲν γὰρ ̓ ἐγένετο αὐτῷ, 
μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας βιῶναι, 

διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι, 
τὸν δὲ νόμον μηδένα ἐᾷν (Τυῦῖι, 1. 2. νἱ- 
(ἰοβο, ἐὰν) δημοσίᾳ ἀποθνήσκειν, ἕως ἂν 
ἡ θεωρία ἐκ Δήλου ἐπανέλθῃ. ϑιυϊάδϑβ ν. 
Σωκράτη5.----δέδετο οὖν ἐπὶ πολὺ, μέχρις 
ἂν ἡ ἀπὸ Δήλου ϑεωρὶς ἀφίκηται. Τιλοτί. 
τ: 42. καὶ δεθεὶς μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας 
ἔπιε τὸ κώνειον. ϑεὰ Μεηλρίυθ ἰθρθη- 
ἄστη σοπβεθαὶ μετὰ πολλὰς ἡμέρας. νετγθ, 
υξ Ορίπογ. Εἰβοη. 

ὁ πολὺς χρόνο5] Θυθπ ῬΒαάο ἢ, |, 
τοβρίοϊδί βυρογίοσγα 118 Ἐοοογαεῖβ, ἐθαυ- 
μάζομεν ὅτι, πάλαι γενομένης τῆς δίκης, 
πολλῷ ὕστερον φαίνεται ἀποθανὼν, ἰοπι- 
ῬΌ5 ἰρίταν 78πὶ ἀδβιρηδίαπι ᾿μ 6} Πραὶ, τα- 
ἀὐπυϊ ἴπ ἢ ἀγιου!υτα, ᾿ἰοοὶ ἴα Δὺρ. οἱ 
ΤῸ. οὔγίδϑυτι. ξεῖν». 

5. 4. τῶν ἐπιτηδείων} ἔ᾿αἸπεἑαγέμηι, 
ἀεοϊαταίυν ργοχίπιο φίλων. Ῥεπὶηδὲ ἢὺς 
Μαπαϊϑ εἰ. ρ. 104. ᾿Επιτηδείους, οὐκ ὥσ- 
περ ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι μόνους τοὺς ἐκ 
γένους προσήκοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑταί- 
ρους, ὧς Πλάτων Φαίδωνι. ΒΙρηϊβοδηίωγ 
Δυΐδη; (ὑτατηπιδίϊοοτατη οι  α ποι 
ῬὩὙπομνήμασι. υττ. 
Α ῬιΙαΐδγοιο. νυσρδπίαγ ἑταῖροι ἀ6 8, 

ἀγαθαὶ, ᾿, 460. Ε. {. 11. καὶ Ξωκράτης 
μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ φιλοσοφῶν διελέγετο 
τοῖς ἑταίροις. ΕἼΒΟΗ, 

οἱ ἄρχοντες] Τηΐ. οὗ ἕνδεκα, ἀδ φιογατ 
τησηθγο εἴ. Ροίοβίαίθ ῥῬγθίοῦ ΔΙ108Β ΠΌΡΕΤ 
δοσυγαία δε ϊίοαθα ὁρὶὶ 7, Ο, Β᾽υποτυβ 
ἴῃ ἴοι, Απάοοϊά. μ. 256. 564. οἵ, ἱπέτα 
8. 1560. Αροΐογ. ϑοογ, ρ. 39. Ε΄, τοῖς δ᾽ 
ἀπ ισαμένοις ἡδέως ἂν διαλεχθείην --- 
ἐν ᾧ οἱ ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγουσι 
οὔπω ἔρχομαι οἷ ἐλθόντα με δεῖ τεθνάναι. 
Ηειννυ. 

φίλων» Τοῦ, δήμων. τπαὶο, Ῥμεα. 

πο ψόαν καὶ τίνες Οὗ τι, ἡ, δ. 



14 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΦΑΙΔ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσᾶν τινες, καὶ πολλοί γε. 
ΕΧ. Ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι ὡς σαφέστατα ἡμῖν 

ἀπαγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. 
ΦΑΙΔ,. ᾿Αλλὰ σχολάξω" τεὶ καὶ πειράσομαι ὑμῖν" 

διηγήσασθαι" καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωχράτους καὶ αὐὖ- 
τὸν λέγοντα" καὶ ἄλλου ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἤδισ- 

τον 

δ, δ. ἘΧ, ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαΐδων, καὶ τοὺς ἀκουσομέ- 
ε Ἷ - κι [ 

νους γε τοιούτους ἑτέρους" ἔχεις. ἀλλὰ πειρῶ ὡς ἂν δύνῃ 

ἀκριβέστατα διελθεῖν" πάντα. 

σάν τινες : ΡΙΘΠαυ6.---ἰ τυγχάνουσα ΤΊ.--- σχολάζων 8.--- γε ἸΔΙΗΦΥΟ9.-- 
" ἡμῖν Φ.-τοῦ λέγοντα..«τοιούτους οἵὴ 1,.--ὖν ἥδιον πὴ 2.----π ἑταίρους ΔΦΗ σαϊῃ οοΥς 

ἀλλὰ παρῆσαν] ΜεΙΒοΠΙΐΝΒ. 'π τηϑγρ. 
Β88. 2. δηίο ἀλλὰ Ἰηβεχυδσγαῖ ἤοιηξῃ ἔχ. 
δὲ δηΐθ γνοῦῦᾷ καὶ πολλοί γε ποπιεπ Φαι. 
ε Οοά. νεῖ. ΕἸΒΟΗ. 

παρῆσάν τινες, καὶ πολλοί γε] Αἀεγαπὲ 
φεΐάαηι, εἰ πε αὐθο. Ἰοϊχίπιιβ 6 πδο 
ἔρυτα δὰ Ρ᾽πἰαγοῆ, ἀἐ 5. Νὶ γ΄. ρ, 125. 
Β᾽ τ] θιι5 εχ Ῥ]αίομο ἰοοἱβ Αἰ] ι18. αιιοὶ 
μέάατα ρμοῖϊαβ, αύϑην ἡμέ φμλάαμα, ἃπᾶ- 
Ομἶδα ςοπρτιθτα ν᾽ θαίυῦ ; 51 ηυϊάδι ἱρ- 
δ τινὲς, φμίάαπι, ὑϑαοϊ δέει οἰ μη σαί, 
Ατυβυ ἰἶο ἱπναί υἱέ, αἱ τινὲς, ἰδυναιδη 
Βεπιβ, αἰταπησια βρεοίομη ομρἰ Θοίδξωτ, 
πολλοὺς οἱ ὀλίγους. δὶς ΡΙαίΐάγοι, (ἃ- 
τοη6 Μα]. Ρ. 3560. (. τοῦ βασιλέως κα- 
λοῦντος αὐτὸν ἐπὶ πολλοῖθ τισι ταλάν- 
τοιβ" πῶς Ῥονβαγιθπι τὸ ΗΠρροογαξεηι 
αὐ 36 κοσανϑέ, πε ξονιη ἑα ἐπ ον μι ὨΙΟΥ͂ - 
ἐεδ ρνοροδίέα. Οαίοπα Μη. ὑ. 768. Ὁ. 
πολλοῖς τισιν ὑποζυγίοις --- ἀπαντήσας. 
ἈΑπιοπῖο Ρ. 928. (, πολλῶν τινων καὶ 
μεγάλων ἐκπωμάτων μεστὴν τράπεζαν. 
Τΐεα οὐτὰ πορίίουο, Οἰμῆοηα τ. 479. Α. 
τινὰς---ὗ πολλούς. Ῥομηρεῖο ᾿. 652. Ἐ᾿. 
στρατιώτας τινὰς οὐ πολλούς. 1010 ΟΠτυ8. 
Οτ, χχχνΐ, Ρ. 445. Α. Ὁμήρου δὲ (ἐσμὲν), 
ὡς οἶσθα, ἐρασταὶ, καί τινες οὐ πολλοὶ 
“Πλάτωνος,  Υττ. 

τινὲς, καὶ πολλοί γε] Οοτρ, δ. 93. ὡς 
ἐγώ τινας σχεδὸν καὶ συχνοὺς αἰσθάνυμαι. 
Ηξινυ. 

ἀπαγγεῖλαι) Αὐυρ. ἀγγεῖλαι. ποη πιδ}ε : 
τἱ ξ. 1. ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις. διὰ 
ὧὡ; σαφέστατα ἀπαγγεῖλαι ἐδὲ φμαηι εἰ 1- 
δεπἐϊδδίηιθ ΤΕΥ Ο, ἩΑΥΤαΥΘ. ΕἼΒΟΗ. 

σχολάξω τε] ΤῸΡ. γε ρῖῸ τε, ἰάαυα 
τεσερὶς Εἰβοὴ. ΜΠΙΠΙ, υἱτυπι τϑοῖδι 5ἱξ, 
0 ἰαυοῖ, Νίδι ΕἸςϊηϊ, αὶ νετγεῖ! οὐΐο- 

88 εημὶρην διση, ἴῃ 18. πα Ρυΐαμα 
δυοίογίαβ, ΗΕΙΝΡ. 

τ ᾧ, δ. ἀλλὰ --- πάντα] [λυ ἀδηίυτ 80 τοτ- 
δδ ἃ Τποιη. Μ. ν. Δύναμαι, υἱ ἀοοεαὶ, δύνῃ 
τϑοίο αἷςὶ ὑποτακτικῶς, ποη ᾿ἰΐεπὶ ὄριστι- 
κῶς. ν᾿ ῬΒΓγ πο 5 Ὁ. 158. ΕἸΒΟΗ. 

ἑτέρου] ΜοΙθοηλυ5 ἴθ τπᾶτρ, Β88. 
2. ε Οὐυά. νεῖ. ἑταίρους- ΄υα: 6βί βο[οπ- 
πβ υἱτϊυϑαυθ. νοσϑία!! φετχπιυΐαιῖο, ν, 
Ῥογζου, δὰ 25]. Υ. Η. 111. 2. εἴ πὸβ δὰ 
Αροϊ, 8, 16. Νὸοη τρδὶθ : ̓ΐδ, υἱἱ ἑταῖροι 
εἰπὶ μοὶ οἴ Καμεϊϊίατεβ ῬΗἀοηβ, ΕΘΠ6- 
ογαΐεβ οἱ σαυῖοα, ΕἸοῖπαβ νεσιῖϊ, μη - 
ἐὲν 08, φιὶ ἐὰ αμαϊέμνγὶ βιιπέ, αἰεοξοϑ 
ἐμαβεῖν8, ονηϊββο τῷ ἑτέρους. ἘΊΒΟΗ. 

τοὺς ἀκουσομένους τοιούτους ἑτέρους 
ἔχει5] δὲμιεϊίοβ, ηιιὶ ἐὰ αμαϊαπέ, παδε8. 
108 ἀϊοιίοπϑ τοιοῦτος ἕτερος, 81 1}8, αἰχ]- 
πιὰ8 δ ϑβοϊθοία Ηἰβί, ὅτ. Ὁ. 3δ2. Ηΐις 
δυΐςιη ἀρρατγεῖ, οὐ ΕΟ Θοσγαῖθ 81105 δι ϊδη) 
ἔυϊβθα δυαίίοτοβ. ΕἘὲλ ἑταίρους ἴος ἰοσο 
δηποίδίαπι ἃ ΜΙ εἰ ομηΐο ρτὸ ἑτέρους, τοοῖδ 
τορυάϊανὶς ΕἸβοθεγ: σεΐ βἰῦ πῃ Ψιμπα, Β 
ΟΕ. γυτι. 

τοιούτους ἑτέρους ἔχεις} «ἀξ στενὸ οἰΐαην 
φιὶ ἐξ αἰἰξεγὶ 8πέ, σἰμελ ον αἰουίοβ 
βαδεβ8. 1ιαἴλπε Θχρεῖμ ποπ μοΐοδυ ἢθα 
ἑτέρους, αποὰ νογθυϊῃ 8ἷς. βοϊθὶ νεσῦὸ 
τοιοῦτος δα ]υπρὶ. ἐς ἤφρ, νἱ. Ρ. 498. α. 
ἄνδρα ἀρετῇ παρισωμένον καὶ ὀμϑιωμένον 
μέχρι τοῦ δυνατοῦ τελέως, ἔργῳ τε καὶ 
λόγῳ δυναστεύοντα ἐν πόλει ἑτέρᾳ τοιαύ- 
τῇ, οὗ πώποτε ἑωράκασι. 1,Ἀ6}ν. ». 200. 
Α,, αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀνδρίας πέρι οὐδὲν 
εἰδώς" ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος 
φανήσομαι οἴο. Ῥπεράτ, . 45. γεννάδας 
καὶ πρᾷος τὸ ἦθος, ἑτέρου δὲ τοιούτου 
ἐρῶν, ΑἸ] πὰς, «ᾳυοπίδπι" γθῖὰ βέρυϑ 
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ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθον παραγενό- 
μένος. οὔτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρόντα με ἀνδρὸς ἐπιτηδείου. 
ἔλεος εἰσήει: εὐδαίμων γάρ μοι ἀνὴρ" ἐφαίνετο, ὦ ̓ Εχέ- 
κρᾶτες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων," ὡς ἀδεῶς καὶ γεν- 
γωΐως ἐτελεύτα, ὡστ᾽ ἐμοὶ" ἐκεῖνον παρίστασθαι μηδ᾿ εἰς 

π θὲ γρ (.-- διεξελθεῖν ΔΦΟ.--- ἀνὴρ ἸΔΠΦ, ὃ ἀνὴρ ᾿ς ριαίου 5 : [8 δηΐπι οπη,--- 
εἶναι 

ἃ ἐφαίνετο εἶναι Δῷϑ οἵ τὸ Π, ἐφαίνετο ὦ ..--" τοῦ λόγου ΓΠΟῚ, εἱ ςοῖγ 6, τοῦ 
ων ου ου 

λόγου ἯΞ, τῶν λόγων τι.---- ὥστ᾽ ἐμοὶ α, 

ὧν 

ὥστ᾽ ἔμοιγε Δῷς οἱ οοτγ Π: ὥστέ μοι ς΄. 
- ἐκεῖνον παρίστασθαι ΛΟ, ἐκεῖνο παρίστασθαι με Π: παρίστασθαι ἐκεῖνον ς.--- 

Ἐχρϑαϊι ΕἸβοιοσιβ. ειν ο. 
διελθεῖν] ΤΡ. διεξελθεῖν. θδη6. ὕὉἱἱγο- 

η06 ψνογθοὸ 5ἴς υἱἱέυγ ΒΡ] ίο, αἱ νοτἷ5 διϊέ- 
ναι (πίοη. 7.) οἱ διεξιέναι (ΡΗΘύοη. 
88.}: 564 ΠΟτΑτΙΣ ἔδοτε δ δϑιϊ σι πε αΠ16- 
ταῦ ἵπ Ἰυσαιη αἰτοτῖυβ. δὲς ἰηΐτ, ἐϑὶ ὧν 
σὺ νῦν διῆλθεξ' τῆὺχ πάντα ἡμῖν δίελθε, 
ὡς δύνασαι, ἀκριβέστατα" οἱ τυτθι5 διεξ- 
ελθεῖν" αδὲ Αὐρ. εἰ ΤΡ. διελθεῖν. ἘΊΒΟΗ, 

ἔπαθον -- δακρύοντεΞ Μδρπαπι ρϑτίεπι 
ἀϊαϊορὶ Ῥητοάοπῖβ, εἴ ἤϊιπο ἰσοαπι, σοπὶ- 
Ρ᾽ανὶι Βογρίον Ερίβε. βοσγαῖ, κὶν. ουἱ ἴῃ 
εὐπίοπῖθι5 πο εἰβδὶ Ξενοφῶντι, ἴῃ σοὐΐςα 
Ἠεἰτπϑέδάϊδηϑὶ δυΐοτη Αἰσχίνης Ἐενοφῶν- 
τι ῬΓΒΟΤΙ ταν, οἵ ποβέγα σοπἸθοΐοτα πθη- 
ἀυπὰ ὀχϊπιθηθιπι δὲ ἴῃ ΐβ νοτθῖβ Ρ. 35. 
ὥσθ᾽ ἡμᾶς μὴ οἷον κλαίειν ξωκράτζην ὅτι 
μέλλει ἀποθνήσκειν, ἀλλὰ φθονεῖν αὐτῷ, 
ἡμᾶς δὲ αὐτοὺς κλαίειν ὅτι ζῶμεν, ἡττώ- 
μενοι τοσούτου ἀγαθοῦ τῇ ἀληθείᾳ. Νῆτη 
οἵ" 500 ἥπεπι ριῸ ἡττώμενοι ἰορεπάυιη 
τητώμενοι, μγϊταξὶ, 5ροϊἰαἐὶ, σατοπέεϑ; οἱ 
πιο, ὥσθ᾽ ἡμᾶς μὴ οἷον κλαίειν Σ. ἱ. 6. 
μέ πο8 ϑδυεγαΐοηι ΟῚ βοη ΠΟῊ ΡίοΥαγ- 
πλι 8 χιοῦ πιο ξεν ι8 6586, 86 ποϑ ἵρ808 
ἀεβεγεπιμβ φιοιίὶ υἱυογθηθιδ ἑαπίο ὑογὸ 
ὅοπο. σαγεπέθδ' δοοιϊρίϊθηὰο μὴ οἷον ῬΤῸ 
οὐχ οἷον, ποη πιοᾶο ποὴ : αὐυᾷ ἀπποίδνι 
ψΊμετ, ἀς [αἰοιίδηι, Ρ. 123, εἰ Ηουρέ- 
νεοη, Π)οοίτίη. Ῥαγάουϊατ, υ. 968, δύνττ. 

οὔτε "γὰρ ὡς θανάτῳ κ. τ. λ.] Ἑχίαπί 
᾿γεδς νϑῖρ, οπιΐ5δο γὰρ, ἀρυὰ Τποπι, Μ, 
εὰ Ῥμανοτίπ, ν. Εἰσήει" ν. Ῥπβοῖδπ, χυ. 
Ρ. 71δ. Βκ5. Ν᾽ αἰψφυεπατῖιιβ δὰ Ἠοτγυσοί, 
Ρ. 531. δα Επτίρ, Ῥαπ. Ρ. 4θ4, οἱ Ηθαι- 
Βίοσμυθ. δὲ Τιποίδη, ῃ. 306. Α. {, 1, 
ἈΡτϑβοὶν. δὰ ἄλβομυ]. Ρ. 172. {.}}. ΕἼΒΟΗ, 

ὁ ἀνὴρ] Τυῦ. ἀνήρ. Ἀδεῖο, τιοῦο ἐχ 
ῬΑ ΒΙΣ ρτοθρίο, χυσὰ πιᾶρπδθ νἱγ διο- 
ἰοτῖτλ15 Ῥοτυβοηι8 ἴῃ Ἐλιτὶρίδ βὰο βεου- 
(08 6βῖ, τϑβου ρβοτῖβ ἁνήρ. Οὐτίε ἁνὴρ, 
αὑτὸς, ἀγὼν οἴο. Αἰεσο5 ῥτοπυμίθβθθ, 
ποη, ὑὐ Βτιυποκίῃβ. ἱπιργίπιὶβ εἴπ αἱ ]ὺ 
Οοάϊοα φεχοθμίίες εὐϊάϊι, ὡνὴρ, ὡυτὸς 

οἷς. ῥ᾽ υτῖθ8 ὈΤΟΌΒΓΙ δισυμηθῃ 8 ρμοΐθβέ, 
Ηεξινη. 

τῶν λόγων} Αὐὖυρς. εἐ Τὺ". τοῦ λόγον. 
ΕἸοπὰβ: δεαέμδ---οἰἀθδαξεν--- οταἰξοποηι 
ευπεϊἀεγαπεὶ, Μετγαμα τυ τπιοὸχ ΒΘ]  ῸΓ 
καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί τινες ἦσαν εἰ ᾿ 
8. τίνες, φὴς, ἦσαν οἱ λόγοι; ἰΐα ἢ. Ἰ, 
νυ] ραζαπι ἀπὶσο ἀρίυτα ορίποῖ, )ὲ βεῆ- 
ἰοητία οσοπῇ. Οἤΐοῃ, ᾿. 48. Β.--- γενναίως, 
“ρονίξίεν. ἤπινυ. 

γενναίω:)] Χοΐ, Αροὶ, 38, ἐπεδείξατο 
δὲ τῆς ψυχῆς τὴν ῥώμην---οὐδὲ πρὸς τὸν 
θάνατον ἐμαλακίσατο, ἀλλ᾽ ἱλαρῶς, καὶ 
προσεδέχετο αὐτὸν, καὶ ἐπετελέσατο. 
Ὑπϑηνΐπῖ, Οτι ᾿ἰ. Ρ. 68, ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ὅτε 
κατεδίκασαν αὐτοῦ ᾿Αθηναῖοι, οὐδ᾽ ὅτε ἐν 
τῷ ξύλῳ ἦν, οὐδὲν ἀγεννὲς, ἢ ταπεινὸν, 
ἔπραξεν, ἣ εἶπε πρὸς τοὺς ἑταίρους τοὺς 
εἰς τὸ ον συνιόντας" ἀλλὰ περὶ 
ψυχῆς ἐφιλοσόφει, καὶ περὶ τῶν ἐν ἅδον 
ἐξηγεῖτο, ὁπόσα μὲν ἀγαθὰ ἐκεῖ περιμένει, 
ὁπόσα δὲ κακίαν τιμωρήματα καὶ κολαστή- 
ρια, Δρυὰ «Αἰβοϊίη, βοῦν. 1, 8. 5ἷο 
Ἰαρίευγ εὐθύμως εἰς τὸ χρεὼν ἀπιέναι. 
ΕἸΒΟΗ. 

παρίστασθαι, ἐκεῖνον] Τα, ἐκεῖνο πα- 
ρίστασθαι. υοὰ παίυπι ΟΡ ΠΟΙ 6 γογθο 
ἐκεῖνον 5ἷς ἱγα]θοίο, ὥστε μοι ἐκεῖνον πα- 
ρίστασθαι μ. ε. ἅ. Ναπι δοουβδἔνο ἐκεῖ- 
ΜῸΡ τηᾶϊα οαγογοῖ βοτὴο, ειρο παρίσ- 
τασθαι, ηποῦ ἀθ σοριδεϊοηέθυβ. 6χ ρτῶ- 
ΒΘΠΕ τόσγάτη βίαία ΟδΟΠΘΠ ΡΒ Ὀβι ΑΓ 
ἀσουϊ! Ηδταβίοτηυβ. δὰ [λιοῖδη, Οοπίειρὶ. 

. 18. (οομῇ, Ταγίοτ, δὰ 1, γβίδιπ δὰ, 
15Κ. Ρ. 88. ἔϑπηθρ. δὰ Ῥηαϊατγ, Ρ. 244. 

Μοτιβ δὰ Ἰωουρίη. ἶχ, 1.} εἰδὶ ρ᾽θγαπηαιθ 
νοὶ δόξα δἀϊυπρίτζυν νοὶ οὐτίς τοῦτο, υἱ 
Τ γβὶὰβ ἰῃὰ Ἐταϊοβίῃ, Ρ. 424. καὶ μηδενὶ 
τοῦτο παραστῇ. ὧς--- Θηραμένους κατη- 

ρῶ : δῆθῃ υἱ ἢ, 1. ασπι αἰϊαβ, ἴὰπὶ ἃ 
Τθυογ. μΡοβίξυπι ϑϑβὲ ν], 68, καὶ παρα- 
στήτω παντὶ, τὸ μὲν καταφρονεῖν τοὺς 
ἐπιόντας ἐν τῶν ἔργων τῇ ἀλκῇ δείκνυσε 
θαι. ΗΕΙΝΡ. 



1, 1, 6, 
Ι1- 59, 

16 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

[ "3, " ΄ ’, ὔ "-" 
Αἰδου ἰόντα ἄνευ θείας μοίρας ἰέναι, ἀλλὰ κἀκεῖσε" ἀφι- 

΄ “ 
κοῤνένον εὖ πράξειν, εἴ πέρ τις πώποτε' καὶ ἄλλος. διὰ δὴ 

" ἠδὲ 7ὔ 8 Ἵ ἈΝ "» ε » “ δό 

ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοιβ ἐλεεινὸν εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν 
ον Ἦ ,ὔ ἱ ΄ θ Ν 7 ες ον» ᾽ ο.» 

εἰνῶι πᾶροντι πένθει" οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν Φιλοσοῷιο ἡμῶν 
ΕΙ 4 Ε ἧ Ν Ἀ » ͵ 

ὀντῶν, ὡς περ εἰωθειμιεν"} καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί τινες 
" 3 γν» “ ΝΜ Ἷ “ 

ἦσαν' ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοιξ πάθος παρῆν καί τις 
ΕΔ “- ᾽ ’ " “ν “ε 

ἀήθης χρᾶσις ἀπὸ τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη' ὁμοῦ καὶ 

ς κακεῖσε Δῷβ: καὶ ἐκεῖσε -.---ἰ εἴπερ ποτὲ 1, εἴπερ ποτέ τις Λ.---ῷ με Τοῖτ .--- 
δ εἶναι ὁπὶ 1,.--οὶ παρόντα οοὐγ ( --} εἰώθαμεν 1,, εἰώθημεν ΕἸ.---Κ μοι οἵ ργ Γ.--- 

μηδ᾽ εἰς ὥδου ἰόντα, ἄνευ θείας μοίρας 
ἰέναι] ϑυμιδῖε ΐης ῬΙαΐατοῖ, τ, 1. Ρ. 499, 
Β. ἀποθνήσκοντα δὲ αὐτὸν (Σωκράτην) 
ἐμακαρίζον οἱ ζῶντες, ὡς οὐδ᾽ ἐν ἅδου θείας 
ἄνευ μοίρας ἐσόμενον.  γττ. 

εἰς ἅδον] 1Ἰηΐτα ἃ. 29, νοσαίυγ Πὶς 
ᾧδης, τόπος γενναῖος καὶ καθαρὸς καὶ 
ἀειδὴς, ΟὉἱ ὈΟΠιι5 οἱ 5αρῖθπβ βὶ: ει. 
(οἸοιμαεῖιβ Κειμηλ. 1Δ{|, 62. 68. εχ {οε6- 
Ρο οἱ Τῃροάογοίο ἰδυύαι ἅδην σκοτεινὸν 
οὲ φωτεινόν. 1)ε σκοτεινῷ ν. Ρ]αί. Οοτς. 
Ῥ. 832. Βδε, 2, ἐν ἅδου, ἐν τῷ δεσμωτη- 

. Ἑρτερίθ δὲ αἰβριιίδι ϑοογαίεβ ἴῃ 
Οἴαιν], Ρ. δ4. ὅδ. ἅδην ΟῚ 6888 ἀπὸ τοῦ 
ἀειδοῦς, Ξξεὰ ἀπὸ τοῦ πάντα τὰ καλὰ εἰδέ- 
ναὶ. Οδάββδιῃ, ΟΣ ΠΟΙ πΐ ΠΙΒΠΘΒ γανοτιὶ 
δὰ πο8, ΘΙ ορηΐοσ οἱ νϑσθ 8 "0 6886 αἰεὶ: 

. 4υρὰ εἰν Πδὰ5 τέλεος σοφιστής τε καὶ μέ- 
γας εὐεργέτης τῶν παρ᾽ αὐτῷ, αυἱϊ 608 
νἱποῖδὶ νἱγίυ 118 οὐρα δίς, ἰἀπαυᾶπι ἃτο- 
ἰἰββίτηο νἱηςαΐο, [ἢ ὥδῃ νετὸ σκοτεινῷ, 
αὶ οἱ ξοφερὸς νοσϑίυγ (Ιΐδτοι, ἀθ οπ- 
801]. δὰ Α'ρ0]]}. τι ἃ, Ρ. 100.) κολάσεις ἀπα- 
ραίτητοι ἀπόκεινται δυσδαίμοσι νερτέροις, 
υἱ 11 Τί, Γοοτ, ἀδ δηΐπ, τη ϊ ρ. 104, 
τ. 1, Ηδρεὲ εἰ ρυΐϊοιτο ἀϊοία 2223... 
Αχίοοῖ, 8.20. 21, Ῥ]αἴατο!. ἔς ἢ, Ρ. 1130. 
εἴ, Μαγβθδι, ὕδηοπ. Οὔγ. ρΡ. 268. ἴη- 
ἐε! πρὶ ροίοϑὲ ἔδην, οἱ 5ἰρπίἤοατο οωΐμηι. 
Οἴοον. Ταβς, 1. 29. “ ουαν ρθπα ἴῃ πιϑηὰ 
ἦλπη τηοτιξοσυμν ΣΠυἀ ἰοπδγοῖ Ροουϊυ, 
ἰοοαίαβ ἐΐα 6ϑί, υἱὐ ποῖ δὰ πιογίθιῃ ταὶ, 
νοίὰπὶ ἴθ σαϊυτ νυἱάθγθίυγ δβοεπάδγο. 
Ἐδθυΐϊδὺ ἂἀε ἅδῃ ρίογυπη εἰ ἱπιρίοταμ 
Οτρίιουβ ρτίπιυβ εχ Αὐργρίο ἴῃ Οὐεβοΐδι 
ἰδία! , ν, Ὁ οά, ϑ'ο, 1, 96. 107. οὐπ αυο 
Ιοοο εἴ. Ῥιβάο ᾧ. 18. εἰ ΟἸγηιρὶοί, 
Οοττι,. 

ἰόντα]! ΑἸά. 88. 1. 2, ὄντα. τηδ]6, 
άτα (ὐτηδῆυβ Ἰοροηάυιη ἰόντα, δπὶς 
ϑιερθβποπι, νἱάοταῖ, Εδδπὶ ΜΟΙ θοπιυβ 
ἴῃ πδγρ. Β88. ἃ. μδδοί ἰόντα, ποὴ πρΐπυ8, 
θλπι Αυρ, Τὰν. εἰ ὙΠΟ, ΜΙ. ν, ἐών" 
ΕἸΒΟΗ. ᾿ 

ὡς εἰκὸς ἂν δόξ. εἶν. παρόντι πένθει 
ἴῃ δἷΒ αυΐϊβ ποπ, ρῥγίμηο σϑεγίς δαἀβρθείυ, 
ἤο παρόντι πένθει δὶς Ἰαπεία ἀδ ὑγὰ- 
βεηίε ἰμείαι ἐπί! σα Ὁ υοά 5 ἔδοῖδβ, 
διιῖ ἐν ργεορὶ Π15 ἀε ὈΘὈ]11, οοπ]οίαγα Ρδ- 
ΤῸ ΠΊ 58Π6 το Δ Ὁ}}, δὶ ἢ ῥτὸ ἀδιῖν15 
ΒΟ Β δρτιοβοὶ, φυογυιν σογίυ πῃ οἵ οὐ 68 
Θχθρ!υμ δαυΐϊάσπι δας πὰ} ] πὶ υἱἹάϊ, 
Ετρο παρόντι δὰ μοι τοϊετοπά απ), οἱ ρεη- 
ἀεῖ δ 680 πένθει ἴιου 56π6 : δὲ φεὶ αὐεταξ 
τεὶ ἰπμιοξιοβθ., (Δυδτα ἰδτῆθῃ Ἀπιριρυϊίδ- 
ἰδ πὶ ΤΪΓΟΓ ΟΣ ποὸὰ νἰϊανοτ Ῥ]δίο βὶς 
Ροξίυ βοβοπάο : οὐδὲν πάνυ με ἐλεεινὸν 
εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντα 
πένθει. Ναπι ηαὐδ' δαυδπάο 5βυβρίοδῖιβ 
βυ πὶ παρόντι τῷ πένθει (Ἰμοίεὴ ἐξ, θανά- 
τῷ ἀνδρὸς ἐπιτηδείου), ἱ}08 πυ] τα 
ἴῃ οἀλεῖβ βου ρεδνε ᾿ἰδγ}8 νεϑερίπτν σοπη- 
Ρδγθῖ, ᾿εαίνυβ δυίΐθιη παρόντι δὰ εἰκὸς 
Ρεγέπει, Ευπρ. Ηἰρρ. 1438. ἀνθρώποισι 
δὲ---οΟἰκὸς ἐξαμαρτάνειν, ἴω γ8188 ἀδ Ὁ]. 
ἀεῖ, Ρ. 290, πότερον εἰκὸς μᾶλλον τούτῳ 
ἀκινδύνως ψεύδεσθαι, ἢ μετὰ τοσούτου 
κινδύνου τοιοῦτον ἐμὲ ἔργον ἐργάσασθαι, 
Ὁδὲ πιᾶὶς τοῦτον οὐπὶ ΝΙΑΓΚ], οί βκὶιβ, 
Ἠεξινν. 

ἐν φιλρσοφίᾳ---ὕντων} Χεπορῆι. ὕγτορ. 
1}..1.1. ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐν τούτοις ἦν. 
14. ν. 2. 17. ἐν σίτῳ ἐς βέρι ἦν. 8. 23. Οἱ 
μὲν δὴ ἐν τούτοις τοῖς λόγοις ἦσαν. ἴπᾶς 
οἱ ἐν μερὶ τ} τ. ΜαδκΙ. δὰ Τ υτ, Μίαχ. 
2188. χχὶ, 2, ἨΕιν Ὁ. 

ἄτοπον) ϑοθοὶ, Αὐυρυδί, ΓΛτοπον" τὸ 
θαυμαστόν" ὡς καὶ ἐν Θεαιτήτῳ (. 1.) 
φησὶν, Οὐδέν γε ἄτοπον, ἀλλὰ πολὺ θαυ- 
μαστότερον ἦν" ἐσαφηνίσθη γὰρ διὰ τῆς 
ἀντιθέσεως (Πὸ ἴρδβᾶ νετθὰ ἰθρυπίαγ δρᾶ 
Ῥιιοῦ, Μ' ν, "Ατοπον). Τάττεται καὶ ἐπὶ 
τοῦ ἀνυπόπτου' Εὔπολις, Καὶ πόλλ᾽ ἀγάθ᾽ 
ἐν τοῖς κουρείοις ἐγὼ ἀτόπως καθίζων κοὺ- 
δὲ γινώσκειν δοκῶν. Καὶ τὸ ἀδόκητον, 
καὶ ἀνυπονόητον' οἱ δὲ ἄλογον. ν. ϑ1485 
ν, ᾿Ατοπίας, ΕΊΒΟΗ, 
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“ Τὴ , ᾽ ΄ “ ,,. ᾽ “»Ἡ Ν τῆς" λύπης, ἐνθυμυουμιένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος ἔμελλε τελευ- 

τῷν. καὶ πάντες οἱ παρόντες σχεδόν τι οὕτω διεκείμεθα, 
οτε" μεν" γελώντες, ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, εἷς δὲ ἡμῶν καὶ 
διωφερόντως, ᾿Απολλόδωρος" οἶσθα γάρ που τὸν ἄνδρα καὶ 

Ν᾿ , . 
ΤῸν ΤρΟΤΟν αύυτου. 

ἘΧ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Ε] -- "ἢ δ. 6. ΦΑΙΔ. ᾿Ἐκεῖνός τὲ τοίνυν παντάπασιν οὕτως 

᾿ Ἀ ΙΝ ΜΝ Ε 

εἰ γε, 5. αὑτὸς ἐγῶγε εἐτεταράγμιην καὶ οἱ ἄλλοι. 
εχ 7 7 

ΕΧ. ᾿Ετυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι; 

Ι κεκραμένη Ὁ.----τῦ ἀπὸ τῆς ἘΔΙΗΦ.---" ὁτὲ Π, ὅτε Ὑ{, τοτὲ ΓΛΦΟΕΈΌΟΗΙ, τότε μι, τὸ «: 
ποτὲ --.---ῦ γὰρ Ὑ, μὲν γὰρ Ὁ εἰ ργΓ.---Ρ γε Ο.--α αὐτὸς...». 179, 0. καθαρῶς ες δῷ 

κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς ---καὶ τῆς λύ- 
πη5}] Ηΐηο ἔσχὶ Πα Γάθδη} Ἐρίβι. [χῖ. 
κρᾶσις ἔχει μέ τις ἡδονῆς καὶ τοὐναντίου. 

ΥΤΤ. 
ἀπό τε τῆς ἡδονῆς---καὶ τῆς λύπης} 

᾿Ασουγαῖαβ ΤΡ. καὶ ἀπὸ τῆς Δ. αὐυπὶ 
Ῥυρβορβεθῦιί ἀπό τε τῆς ἧδ. ποη ἀπὸ τῆς 
τε ἧδ. Τίπι. Ρ. 18. Ὁ. κατά τε πόλεμον 
καὶ κατὰ τὴν ἄλλην δίαιταν. ἸΤοϊά. ρ, 
19. (. κατά τε τὰς ἐν τοῖς ἔργοις πράξεις 
καὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς λόγοις διερμηνεύσεις. 
ἀδ Πβθρ. ν. ἐπ|ῖ, περί τε πόλεων διοική- 
σεις καὶ περὶ ἰδιωτῶν ψυχῆς τρόπου κατα- 
σκευήν. Νερ! ρον ἴάπιεη Ἰπέογάθι ρτα- 
Ροδιἐϊοπ β ̓ΐοταῖῖο, ἀ6 Ηρ, 11, ρ, 865. Ε, 
ἔκ τε τῶν λόγων καὶ τῶν γενεαλογησάν- 
τῶν ποιητῶν. Χοηορῖν, ἨςΠ θη. 1, 1. 8. 
ἀπό τε τῶν νεῶν καὶ τῆς γῆς. Ἰ. 4. 9. 
ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων καὶ λι- 
μοῦ. Ἰβοσταῖ, Ῥᾶπορ. ἃ. 1. περί τε τοῦ 
πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς Βαρβάρους καὶ τῆς 
ὁμονοίας ---- Ἠκινὴ. ϑ'6ἀ τεροιεἴοπα ρτρ- 
Ῥοβ. ποῦ Ορι5 6888 ἀοσεῖ ἸΥ οἰἵ, ΒΈσκ. 

οὕτω διεκείμεθα, ποτὲ μὲν γελ.}] Νοα 
Δα ργξρτοββ μος οὕτω τοβρίοἰί, 866 ἷπ- 
ἀϊοαΐ, υἱ 501εΐ, Βδ4ᾳ. ποτὲ μὲν γελ. παι 
ἰδ ΠῚ 5 Ὴ ΒΟΓΠΙΟ δὶς ροίθϑε δυρ  ετὶ : ποτὲ μὲν 
γελῶντες διεκείμεθα. Νίδτω αὐΐδ υδηύδτη 
διακεῖσθαι ρϑιιοὶρῖο Ἰᾳπαοίαπιη τοροτὶ ὃ 
ἹΜῖταθαγ Ἰριταγ ποῖ ἰΐϊα Ροίίιι8. Ἰῃποίθπι 
οταϊϊοπου : οὕτω διεκείμεθα' ποτὲ μὲν 
ἐγελῶμεν, ἐνίοτε δὲ ἐδακρύομεν, (αἱ 1.υ- 
5ἴι5 ρ. 7719. ὑμεῖς δὲ οὕτω διετέθητε" τοὺς 
μὲν φεύγοντας κατεδέξασθε οἴο.} ἄοπος 
Ταρ οτὶ 8ϊπ|}}18, ἂὧὐ ὅόρὶι, (Εἀ4. Τ, 10. τίνι 
τρόπῳ καθέστατε; Δείσαντες ἢ στέρξαν- 
τες ; Νεῖθο υϑαύδαηι αἰχὶ! καθέστηκα δεί- 
σας. Χαοπορῖν. ΔΏΔΡ. ἱν, 1. 4, τὴν δὲ---- 
ἐμβολὴν ὧδε ποιοῦνται, ἅμα μὲν λαθεῖν 
πειρώμενοι, ἅμα δὲ φθάσαι εἴς. Τιν 8185 
ἐπ Ῥοϊθςοῃ, Ρ. 610, ταύτην ὑμῖν οἵονται 

Ρμαὰ. 

διδόναι πίστιν τῆς αὑτῶν εὐνοίας, ἑτέρους 
κακῶς ποιοῦντες, ἀλλ᾽ οὗὐ σφᾶς αὐτοὺς 
χρηστοὺς παρέχοντες. ΠΈΙΝΗ. 

ποτὲ Ὡν] Αὐυρ. τοτὲ, Τὰδ, ὅτέ. 
{{στυπιηῦθ ἔδυτὶ ροῖϊθβδί, πϑη ἀϊοϊταγ, δὲ 
ποτὲ μὲν--- ποτὲ δὲ, οἱ τοτὲ μὲν --- τοτὲ δὲ, 
εἰ ὁτὲ μὲν---ὁτὲ δέ, ϑεὰ Ρίαίο δοτίρεὶς 
μος Ἰοῦο ἐνίοτε δέ’ υὐ Ξορ θέ, ᾧ, 80. 
ἐνίοτε ---ποτὲ δές Ναιι εἰΐδπι αἰ ρθη - 
εἰβδὶ πη βοτὶμίοτεβ πος ἴθ ρόπογο πορὶϊ- 
ξεπῖοβ ποππιπαύυδιη ἔωθτο, 51. ΤΠοο- 
Ρῃγαϑῖ, Οαγ, ἴχ, 3. “ροϑαϊε δἰ πη ρ ἰοἴ ΤΟΥ 
ποτὲ δέ' οἱ ἃρυὰά Ευτὶρ, Ῥῆαπι, 404, 
Ποτὲ μὲν ἐπ᾿ ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐκ εἶχον 
ἄν" αἱ δρυὰ Οἷς. αι, Μ. 15. " 866 4188 
πιΐποτθ, ρ᾽γυ 6 τη ]ΟΎΘ, σπ ἔσθπΟΓΘ,ἢ 
ΕιΒΟΗ, ' 

᾿Απολλόδωρος} ἈΡροϊ!οάοτιιβ ὕυ, σα πὶ 
ἈΠΊΒΠ ΒΕ, ττι5 πΉ σΊ Τὶ δὲ δι ΠΟΚ᾽ 55, ΠῚ Ὸ5, 
ἴππῦ οτηο βἰτηρίθσ δὲ ἱπορίαϑ. ν. Χϑη. 
Ἀρο!]. 28. 4υἱ δἰζαϊεγαῖ δάθοὸ βϑοὺπὶ ἴῃ 
σδτοθγοῖῃ Τυπΐσαπι οἱ ΡΠ] Δ πν πη ρτΐ ἤσαν, 
αυϊθαβ οὐπαίαβ ϑοογδίοϑ πιοσογείυτστ, Ψ, 
Ἔλῖδα. Υ. Ἡ. 1. 10. ΕἸβοπ. 

οἶσθα γάρ που τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον 
αὐτοῦ] ἘἸοβου!υπι αἀϑρογβὶς Αὐβίπϑῦαθ 
Ἐρί βίοι ἱ. 22. οἶσθα γὰρ τὸν νέον καὶ 
τὸν τρόπον αὐτοῦ. υττ. 

τὸν τρόπον αὑτοῦ] Οὐρποτίθῃ μανικοῦ 
Θυπι πϑὈυΐ586, βοϊπν8 Θχ ΘΥΠΙΡΟΒ. ἢ. 178. 
1). Οοπηῇ. ἱπίτα ᾧ, 154. ΗΕιΝ Ὁ. 

ἔτυχον Τῃ Ἔχοουρβ δχ ται. Θεοῦ- 
Εἰϊ 1,δοαρεηὶ ἀρυὰ Μαξθορυπι 1,ὁςὲ. Μο9- 
4πεπ8, Ρ. 62. νο]. ᾿. Ἰαμάδαῖαγ ἷσ Ἰοσυϑ 
ἴϊα, ἔτυχον δὲ, ὦ Φαίδων, τινὲς παραγενό- 
μενοι τῶν γνωρίμων, ἤτοι οἰκείων. Τοίδᾶ 
1 ομβεσνδίίο 46 υϑὰ νεσθοότγαπι διατελῶ 

δὲ τυγχάνω ἰοξἀθπὶ νϑγθὶβ Ἰθρηυτ 78π| ἴῃ 
Τοχῖοο Ῥμανοσίπὶ ν. διατελῶ, τ μ᾽ ΓΟ 5 

Αἰ ΕΠ9 ρταπηηδίοἱ οὐβοσυϑίίομθβ, 
Ειβοη. 0 ν 
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ΦΑΙΔ, Οὗτός τε δὴ ὁ ᾿Απολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων 

παρῆν καὶ Κριτόβουλος" καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων," καὶ 

ἔτι “Ἑρμογένης καὶ ᾿Επιγένης καὶ Αἰσχίνης καὶ ᾿Αντι- 

σθένης. ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ Μενέξενος καὶ 

ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων: Πλάτων δέ, οἴμαι, ἠσθένει. 
ἘΧ. ἘΞένοι δέ τινες παρῆσαν; 

ΦΑΙΔ. Ναΐ, Σιμμίας τέ" γεῦ ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης 

καὶ Φαιδώνδης," καὶ Μεγαρόθεν Ἑὐκλείδης" τε καὶ Τερ- 

Ψιίων. 

418 πιδπὰ ἴῃ ἤ0}}}5 ϑοτὶρίδ φυδίζαον ραρ᾽περαυδ υπυ ρδτία ἐετίϊα Π..---ἢ καὶ ὅ κριτόβου- 
λος ἌΠΦΟΘ.----" κρίτων οπὶ ΓΛΟΕΗΠμ οἵ ρζ Ὑ.-ᾷἫἮ ἔτι οπὰ (.---ῦ τε οὔ ΔΙΦϑ8.--- 
Υ γε οἵα ΕΟΘ.---" φαιδωνίδης ΔΙΠΦ: εἰ ρὲ 70, φαίδων δὲ ΕἸ.---ἃ ἐγκλείδης 1,.--- 

δ. 6. καὶ Κριτόβονλο:}] Τὺ. καὶ ὁ 
Κριτόβ. Νῖοχ ποιηεπ Κρίτων δρϑβὲ ἃ" 
φοὰ, Οοὰ, εἰ Αὐρ. Αἀάϊζυτπι ἰάπιθη [6- 
εἰς ΕἸοίπυβ, Θὲ αυὐϊάπι Ἰὰ Ἐσπεοταιὶ ῬὨΠ1- 
δδῖὶο δβιρροββοτὶὲ Ῥηβᾶσ ἡ Εἰ δγπιορθηθ8 
ΗἩἱ]ρροπίοὶ εν ἰυ8, (Δ}}165 ἑτδίογ, Ὑ, δὰ 
Οὐαί}. 8. 8. Οομί, Δροΐορ, ὅοοσ χὰ 
ΧΟΠσροπ 8 ἕδτέυν 8, 2. Ερίσ Ὁ 18. Ῥδίογ, 
᾿Απείρμοι Οδρἰβίειβίβ, τπθιποσγδίαῦσ ἃ Ε]αΐ, 
π᾿ Αροὶ, ϑοογ, ἡ. 83. Ε, (Οὐοπῖ, Χοπορῃ. 
Με. 8, 11, 12, 2, ἤξινὺ, 

Κρίτων] [πη Αὐυρ. οἱ Τα, ποη Ἰορίίυγ 
Κρίτων, Επ νἱάετ! 5β8π6θ πὺ0 ΠΌΠΟΙ ἃ 
Θτδιρτηη ἐἴ018. δα δοίη Ροβδῖῖ, αι Υἶχ 
ΥΘΙΙΒΙ Π}}}6 511, ᾿ΔοἸδογα τὶ ἁρποίαπι ἔιΐδ86 
ποιηθη Ραἰτῖ5. ΟΥοθ}}. (τίς Πθγατῆὶ 
ἀοργθδβοπά υηίυῦ πὸπ γᾶτο 1ϊ8 ρθοοΆΒΒ6, υἱ 
ΠΟΠΙΣΏΑΆ ῬΘΥΓΒΟ ΤΩΙ ργορτὶα ἰγαπβιίι!οσίηὶ 
6 ταλυρὶπλθε5 Πτογασα. ἴπ ογάϊποη. ἥὥἴὸ 
δρυά (ἰς, δὰ Ὠϊν. 5. Ερ. χχ. 10. Ἰερὶ ἀ6- 
θεὲ “ ρχρίξοϊισησαθ, ποι" ργοϊδοίυπηααδ 
ῷ. Ιαρίδιι :᾿ (8}}, 11. 6. “ ἰδία σεπίαπο,᾽ 
ποῦ " ΜΔ] Ϊ5 ᾿δέθ, σθπίογιο :᾿ ΔΕ}, ἢ, 
1. “ Π]αμα, αὶ Βαπὸ ἀυθθτα οοπαϊαϊξ,᾽ Βα Ὁ- 
Ἰαίο τῷ " Βοιμυϊαιι." ΕἼΒΟΗ. 

Αἰσχίνης} [Ιμιϑγα5 1. 37. Αὐτοῦ δὲ 
(2 βομῖη8) Πλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῦ 

τῶν μνήμην πεποίηται, ὅτι μὴ 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς, καὶ ᾿Απολογίᾳ. (8. 22.) 
Εἰβοη. 

καὶ ᾿Αντισϑένη-ς---καὶ Μενέξενο5} Ητθο 
γοθα ἴπ ΤΡ. ποὴ ἰδριπίαγ, [ἰθγαγὶὶ 
Θυΐτὰ ΟΟἿΪ νἱάθηζοσ ἰηΐθρτατῃ. νϑγϑιιτη 
Ργίογῖβδθ. ἀπεϊθιμειῖβ, Βοσγαίίοὶ {νἱα, 
ΟοἸΠι5 ἰχ. ὅ. 1δοτὲ, 11, 47.) βθοῖθ Ογπῖ- 
ὁοτυπι σομἀἸτοτὶβ (1 λϑτί, νἱ, 2.) νἱΐα δβί 
δρυὰ Πίορ. ἵν. νἱ. 1--ς10. 6 48 δχοοῖρ- 
51 τῃηρχίπιθ πρδορδβαχία υΘοοὶα [ΙΟη, 
Ῥ. ὅδ, ΕἸδβοη. 

ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος] Ὑὶχ ουϊαυδηι 

ϑαἰβέαοϊδε πος ἦν, ὕτὸ ΄υο0 τϑαυ το Ρὸ- 
τἴὰβ παρῆν (ΕἸοῖπ. αὐξγαξν), πος νοϊπν 
δάνοσδτι 118 6 Ῥτοίδρ. ξ. 18. παρεκάθην- 
τὸ δ᾽ αὐτῷ---πΠαυσανίας τε---καὶ μετὰ 
Παυσανίου νέον ἔτι μειράκιον ----- --το" τοῦτο 
τ᾽ ἦν τὺ μειράκιον, καὶ τὼ ᾿Αδειμάντω--- 
καὶ ἄλλοι τινὲς ἐφαίνοντο, υὐὶ νυἱά, πο- 
(Δία, ΝΊΒΙΙ εἷς ἴδιθεπ (οὐά. αἰθγαμέ, 
Οἰδοίρρυβ Ῥεβαπίοπβὶβ, αἱ δῆμος ἴυϊέ τῆς 
Πανδιονίδος φυλῇς, ποΐυ8 68 εἴδη ὃχ 
Ἐυΐιγἀθίῦο 1)18], δ. ὅ. δὲ ὃχ Ἰυγϑὶά, 8. 
10.--- ΧΘΟΟΡΒοΙΕἶθ πιοπίϊοηοπὶ ἀδΘϑι ἀοτβὴϑ 
ιν, 1. Αἰβοπεοιβ, υδὶ βίπραϊα ῥτγοΐδτι Ἰηνὶ- 
ἀϊεο ῬΙαίοποπι ἰμίεν εἰ ΧΟποροπίεχι 81- 
θαπιοπίη, ἱπίοσ σείοτα δὰ σοηβτηηδπάδπι 
Β0Βρίοἰοηθτι πος αυοησθ αὔμβι5 68ὲ ἰοςο 
Ι, χὶ, ς, 1ὅ.Ρ. ὅθ. Κἀν τῷ περὶ ψυχῆς ὃ 
Πλάτων καταλεγόμενοΞ ἕκαστον τῶν παρα- 
τυχόντων οὐδὲ κατὰ μικρὸν τοῦ Ἐενοφῶν- 
τὸς μέμνηται. Νίῃρε ἰδῃαύδην ΔΌβθητ8 ; 
πᾶτῃ ἴῃ Λβίϑην ἴυτη ῥστοίδοίυπι Χοπορθοι- 
ἴδτα 556 σοπϑβίαϊ, υο φυῦτα ἅππὸ ἃπέθ 
ϑΘΟΟΓΑΙΒ τηοτίθπι ρτοΐθοίυ8 655θΐ, (ἑνὶ προ. 
τέρῳ ἔτει τῆς Σωκράτους τελευτῆς [Δοτῖ, 
τὶ, ὅ5.) Β)ι85. Θχοῦϑατα αρβοπίίατη, πὸ ἴῃ 
ταθηΐοση αυϊάθπ), ορίποτ, νϑηΐσθ Ῥ]δίομ 
Ροίζυϊ, κοσαρςς με αἰνὶπὶ ᾿πσθ τ! νἱγάτη 
ἴδοι! σγθάϊτηυβ Χοπορποηίθν ἰοπρσθ ἰὴ - 
ἔγα 58 ροβϑιαπὶ ᾿ἀἴο8586 : Ἰπν] ἀἴαν βιπνι]- 
ἰδιίδαμθ {1}ι|8 085 τοί ηξαγ τρτιπιθηΐα, 
νἂπᾶ βυπὶ οἵηπῖδ. Η ΙΝ. 

Πλάτω»ν---ἠσθένει) ϑανπι ἔοτβδη μος 
τοοὰο ΟΡ ἱπητηϊποηίθπι ργΘ ΟΡ ΟΣΙΒ β0ὶ 
τροχίθπι Ἰπασότσθι ἱππιθτα νυἱὲ Ῥ]δίο, 
Ἐοπβτ. 

Σιμμίας τέ γε] τε ἀραβὲ ἃ ΤὰρΡβ. υἱ πῆοχ 
Ροβέ Εὐκλείδης Δ Αυρ. Ῥμαιἀοπάδη πυπο 
ὙΒΕθΆπυπα ἔιῖ88ε6, ποὴ Ογτθμεθιπὴ (ν. 
Βυμηκ. δὰ Χεπορὶι. Μεια, ἱ. 2. 48.) ὃχ 
Ποὺ ἱπίθ! ρὶ ἰΙοςο ορίποσ, Τεγρβίοπὶ Επ- 
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ἢ. 7. ἘΧ. Τί δαί} ᾿Αρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος 
᾽ 

παρεγένοντο; 
ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα: ἐν Αἰγίνη γὰρ ἐλέγοντο αἴναι. 

-" 

ἘΧ. Αλλος δέ τις παρῆν; 

ΦΑΙΔ. Σγεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. 
ἘΧ. Τί οὖν δή; τίνες, φής, ἦσαν οἱ λόγοι; 
ΦΑΙΔ. Ἔγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγή- 

ΤΣ δαὶ Γ΄: δὲ "ς.--- κλεόβροτος Ο,, κλεόβουλον Ἐ, λεόμβροτος 8.---ἢ παρφγένετο "ἴ.-- 

οἰ1465 φοΠ]οαχυΐιπι ϑοογασ οὕτὴ Τ μθροίεῖο 
τοοϊέαί ἐπ 214], Τῃείοίο, ξινυ. 

ᾷ, 7.᾿Αρίστιππος κ΄ ΚἈλ.}] Νοπ ἱπιρτορα- 
8115 νεΐθγυση νἀ δον ϑαβρίοῖο, νἱεα ρεγασῖ 
815 Αὐὐϑέρραπι οετῖς βοογαίλβ αὶ ΟὈ υπε 8 
Ῥιίδίοας μυϊδινέίατη, Ὠῖορ. Ἰιλογέ. 11, 65. 
--ἐκάκισεν αὐτὸν (᾿Αρίστιππον) Πλάτων 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς. επιείτ, ἐς Ε]οουΐ, 
. 8306.---ΟἸεοπιθτγοίας δυΐεπι πἰς δῃ ἤι6- 
τὶς Αἰ δγδοιοία 1116, αυΐ, ἰεοῖο ῬΠδεάοπε, 
ἐπ πιᾶγα ὈτεοΟ ρ (8586 56 ἔδτίυγ (Υ᾽, ἘδΌτίο, 
βᾶ βεχί. Εμηρ, Ρ. 226,}, πὐῖμὶ χυϊάθτω ποι 
παποε, Ηξιν, 

παρεγένοντο] Ηἰ ϑοοτϑιϊβ ἔδτα Πΐασθδ 
5818 δυηΐ σορηπῖ; αἵ, ΤῸ ποβίγο αυ]- 
ἄἀδῖη σΟμ51}10, ποὸη βἰῖ, ἀυδτθ ἀ6 118 αἷ- 
ςἄχηυβ: Θχοθρί8 ἀσοῦυ5 Ῥηάοπάδ εἰ 
ΟἸεοοπιυτοίο. Ῥπεααοσπάδτα Βυμπκοδλυβ 
τεθιϊιυϊε ἴῃ Χοπορδοπεβ Μθπι. ὅοοτσ, ἱ. 
ὥ. 48. ἰάαυο τϑοίε εἴ ψΈῚ8 : οεθίθσϑ ΠΟῚ 
1ξεπι, ευτὰ δροά Αυοσίοτοια Ερΐδε. ϑοοτγαῖ, 
Ρ. 85. εἰ ϑυϊάαπι ἰῃ Σωκράτης, ρυϊπνα 
ἕοχταϑ αἰεὶ Φαίδωνα. Νδια υἱσοηῃδ ἰοοο 
μοβέογ δὶς Ῥμπθάοῃ Ἐϊεὰβ εἰροϊβοδίατ, 
Ἐκξ αυοὰ δυϊάδα8 ῬΒαάοπεπι ἔεοϊς Ογτο- 
περι πΊ, ἀδοερίυβ εδὲ ρτοχίτηϑ σῃΘΠ ΟΠ 6 
ΑπδἌδερρὶ Ογγεπθὶ. Ῥμβάοπάδπι 1}6- 
Βαππιι ἔαΐδδε, εἰ που Ῥ]δίοη5 ἰός ἃρ- 
Ραγδῖ, εἰ ἰοττηϊπδίϊο ποπιΐπῖδ ΠΟΠΗΓπιλΐ, 
Οεαίεγαρμ ἰάθι νἱἀδίοτ ἔυ1556, δι} ου͵ὰ5 
ποτηῖπα ἀλαίορυπι “ Ῥῃεαοπάδπι᾽ 50π|ρ- 
βοσαὶ ᾿επθῖυβΒ ῬΠδ]. ἐεβίς Ἰθίοροπα 
Τλδλενῖο ν. 81. (ΟἸεδοπιδγοέαπι δα τα πὶ 
Βοσγδ 5 πΌ πὶ ἰπ ναίουσι τποπυτηθηὶ 
᾿οβοτο 05 τπϑπηῖπηηβ: οχοδρίδ 1} 80- 
οτϑϊίοα Ἐρἱβίωϊβ, εχ πος Ῥμβάομὶβ ἰοσο 
εοτορ δ: αἱ Γρεηπεπίετα ΟἸδοιηθτοίαπι 
«Απηρεδλοϊοζει, αὐεπι, ἰεςίο Ῥβίοπῖβ ΡΉ:- 
ἄοπα, Ῥυοὶ μἠίειη δὲ ἐχ δἰέο πιωτοὸ ἀβἴ58β6, 
τοοείετοηυδ ὁρροί βόε, Ῥιοάϊἀϊε (δ! ἔπια- 
εἶ» Ερίρτ, χχῖν. ἱπάεασε ροβίοτὶ μβββὲπὶ 
οεἰοδταγιπε : ν, α. Οἴσεσο πο. ', 34, οἱ 
«οἱ ἐδ οἰἰαπίυν Τλανίβῖο, δα δὶ ἀΐνετγεῖ 
ἰπέ, 30) Ὀπὺ8 οἱ ἰάειι, ϑἰδίιετε ἤθη ᾿ϊοοί, 

ΥὙΤΊ. 

ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι} ἘΠῚ ᾿ς 
- ἦι ϑύδη) Εὐβ᾽5ῖ. βοοζαί, βεὰά τϊηῸ8 ἑηΐερτο 
{τα πβϑῖ.} 1 Ἰάθην ἱποεγίυ8. ϑοπρίου Ρ. 86, 
τῶν δὲ φίλων παρῆμεν αὐτῷ τελευτῶντι 
ἐγὼ, καὶ Τερψίων, καὶ ᾿Απολλόδωρος, καὶ 
Φαίδων, καὶ ᾿Αντισθένης, καὶ Ἑρμογένης, 
καὶ Χτήσιππος' Πλάτων δὲ, καὶ Κλεόμ- 
βροτος, καὶ ᾿Αρίστιππος ὑστέρουν" ὁ μὲν 
γὰρ Πλάτων ἐνόσει, τὼ ἑτέρω δὲ περὶ Αἰ- 
γίνην ἤστην. Αὰ Ατιβιρρὶ απὸ ἰδοϊέαπι 
ταρτε μϑηβίομοτα βρεοίδε Ὠΐορ. 1, δὲ8 : ἰἢ 
605. ἰπ Αὐδῆρρὶ για: ισὲν αὐτὸν 
καὶ Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς, ὡς ἐν ἄλ- 
λοιϑ εἰρήκαμεν. Ηῶς αἰΐα, βυπὶ ϊ, 86. 
α08 δηίδθα βου ρβ81886 υἱάδίωγ: εἶχε δὲ 
φιλέχθρως ὁ Πλάτων καὶ πρὸς ᾿Αρίστιπ- 
πον" ἐν γοῦν τῷ περὶ ψυχῆς διαβάλλων 
αὐτὸν φησὶν, ὅτι οὗ παρεγένετο Σωκράτει 
τελευτῶντι, ἀλλ᾽ ἐν Αἰγίνῃ ἦν καὶ σύνογ- 
γυς. Αἰδοπδοβ χὶϊ, ρ. ὅ44. Ὁ. διέτριβεν 
δ᾽ ὁ ̓ ΑρίστιπποΞ τὰ πολλὰ ἐν Αἰγίνῃ τρυ- 
φῶν. Ἠδρτεϊιοηπιοηΐβ αὐ ἐδοΐυπι οἵ δοού- 
δὲιαίοπι βοϊθηίογ ἀφιποηβίταις ᾿ϑοιποίναϑ, 
νυΐρο σορπουιπαίυβ ῬΠδίεγοῦβ, ἀ6 Εἰοο, 
᾿ σον, ὅ Πλάτων ᾿Αρίστιππον καὶ Κλε- 
μβροτον λοιδορῆσαι θελήσας, ἐν Αἰγί 
ὀψοφαγοῦντας δεδεσμένου οειλδ ὐξας  γῈ ὁ 
νῃσιν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, καὶ μὴ διαπλεύ- 
σαντας ὡς τὺν ἑταῖρον καὶ διδάσκαλον, 
καίτοι οὐχ ὅλους ἀπέχοντας διακοσίους 
σταδίους τῶν ᾿Αθηνῶν, ταῦτα πάντα διαῤ- 
ῥήδην μὲν οὐκ εἶπεν, λοιδορία “γὰρ ἦν ὅ 
λόγος, εὑπρεπῶΞ δέ πως τόνδε τὸν τρόπον. 
Ἐρωτηθεὶς γὰρ ὁ Φαίδων τοὺς παρόντας 
Σωκράτει, καὶ καταλέξας ἕκαστον, ἐπερω- 
τηθεὶς εἰ καὶ ᾿Αρίστιππος καὶ ηἰϑναρι 
τος παρῆσαν" Οὔ' φησιν, ἐν »ῃ 
ἦσαν" ΤΙάντα γὰρ τὰ προειρημένα ἐμφαίνε- 
ται τῷ “ ἐν Αἰγίνῃ ἦσαν" καὶ πολὺ δεινό» 
τερος δοκεῖ ὃ λόγας, τοῦ πράγματος αὐτοῦ 
ἐμφαίνοντος τὸ δεινὸν, οὐχὶ τοῦ λέγοντος. 
τοὺς μὲν οὖν ἀμφὶ τὸν ἸΑρίστιππον καὶ 
πμϑερ" εν ἴσως (οὐκ κἀδοπάμπι) ἀκι»δύ- 
νου ὄντος, ἐν σχήματι ὁ Πλάτων ἐλοιδό- 
ρησε. Ὕ υττ. - 

δ. 3.. 
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σασθαι. ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθειμεν" 
φοιτῶν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη," συλλε- 
γόμενοι ἕαβεν εἰς τὸ δικαστήριον ἐν ᾧ καὶ ἡ δίκη ἐγένετο" 
πλησίον γὰρ ἣν" τοῦ δεσμωτηρίου. [ὃ 8. Περιεμένομοεν 
οὖν ἑκάστοτε ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμιωτήριον, διατρίβοντες 

μετ᾽ ἀλλήλων: ἀνεώγνυτοῖ γὰρ οὐ πρῴ" ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχ,- 
θείη, εἰσήμυενδ παρὰ σὸν Σωκράτη" καὶ τὰ πολλὰ διημε- 

ρεύομεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρωϊαίτερον ξυγελέ- 

γημεν.ἷ τῇ γὰρ προτεραίᾳ! ἡμέρῳ ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ 
ε ᾿ ,ὔ [ Ν 

ἐσμωτηρίου ἑσπέρας, ἐπυθόμεθα ὁτι τὸ 
ἤ 

Κ πλοῖον ἐκ Δήλου 

ἀφιγμένον εἴη: παρηγγείλωμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρωϊ- 
« ... 7 Ν ,ὔ Ἀ {0 Ἁ -“ 3 1, {{], 8, ώφσαταὶ εἰς τὸ εἰωθός. καὶ ἥκομεν, καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὃ 

δ εἰώθημεν ΔΕΙῚ.---- τῷ σωκράτει Τ', τὸν σωκράτην ἘΠῚ,3.----ὦ ᾧ δὴ καὶ 1,.--- γὰρ ἣν 
οἷ ΡΥ Δ.---ὖ ἀνεῴγνυτο ΠΦ5, ἀνεωγνυ Δ, ἀνέωγτο!: αἱ αυἱὰ μαρεαξΐ, ποῦ ᾿ἰαυεῖ : 
ἀνεῴγ ετὸ “ς.--- εἰσήειμεν ἈΓΔΙΠΦΟΌ65, ἤομεν σοὺ τ: ἤειμεν "-ς.--" σωκράτην Λῷ 
ὙΕ1.---ἢΞ ξ. ΔΙΗΦΟϑ3.---" προτέρα, αὐ νἱάείυγ, α.--- τὸ ὁμὴ 1.--οἰὶ πρωϊώτατα 1.---- 

ἕωθεν} Τυθ, ἕω, πιΑ]ῖ6. Ἕωθεν ἰάθπι 
εβῖ, αυοα ἠῶθεν ἀρὰ Ηοπιοτ, Οα. Γ. 366, 
ΔΙ βαυθ ἱπ Ἰοοἷ5, εἰ ἅμα ἠοῖ ἀρυὰ Ζοϑίμ. 
ϊ. 19. δ, ϑυϊάδβ, εἴ εχ οο ῬΒΑνουΪη8 : 
“Ἕωθεν' πρωΐθεν" ἢ. 6. αἠϊιομῖο, ργῖηια 
αἰ γόνα, δι ἀπγοΥα, απο ἰμσεηι, Εἰβομ. 

8. 8. ἕως ἀνοιχθείη] Χαηορἢ. Αἰ πδῦ. 1. 
1. 2. ἔδοξεν αὐτοῖς---προϊέναι εἰς τὸ πρόσ- 
θεν, ἕως Κύρῳ συμμίξειαν. Ογτορ. ν. 
8. 68. Τούτῳ---ὁ Κῦρος δοὺς τοὺς ἥγεμό- 
νας τῆς ὁδοῦ πορεύεσθαι ἐκέλευεν ἡσύχως, 
ἕως ἄγγελος ἔλθοι. Αἰᾳυς ἢ, |. ορίδε- 
νὰπὶ ποῦ ᾿ποὰο ῥὈγείοτ τη περιεμένομεν 
τϑηυϊτεθϑί, βεά δἰἴϑιι ταὶ ἐγεαασπίον τορ8- 
61:8 σοιπιποπιοταίίο, αὶ ρϑι}]ο ροβὲ 
ἐπ νου ὴβ ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, υδὶ τποά πὶ 
δαπο ἐπηροπία Ζϑυηλι5 ἰδηίαν!, ᾿πβοῖίθ 
ἀςίεπατς ΕἸΒΟΔι γα 8,---διατρίβοντες, οοἰΐο- 
φιεπέεϑ. Ἠπινυ. 

ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρωΐ] ψετῦα μαὸ 
ἰαυδαηίυτ ἃ ΤΗοΙᾶ Ναριβπο ν. Πρωΐ, 
θὲ β08οὶ, ἱπ Τκιοϊαπὶ βοίας. Ρ. δ4,. ἴ, 1, 
Οτν. Τὸ ἀνέῳγε" βούλονται μὴ λαμβά- 
νεσθαι ἐπὶ παθητικῆς διαθέσεως" ἀλλ᾽ οὐκ 
ἀκριβῶς τοῦτο. Χρῆται γὰρ μετὰ καὶ 
διὼν πολλῶν ὃ ΠΝ παθητικῶς ἐν 

δωνι, ᾿Ανεῴγετο, λέγων, ἣ θύρα σου 
πάνυ πρωΐ" Ἰερ. οὗ πάνυ, ΕΊΒΟΗ. 

ἀνεῴγετο)] Αρεγίεδαίΐμν : τασῖοτ ἴοσπιδ 
Αἰᾶοδ, αὐτὸ σοπιπιυηΐβ εδὲ ἠνοίγετο. ΧΘ- 
ὨΟΡΒ, Η. Οἵ. νὶ. ρ. 5δ9ὅ. Ὁ), οἵ τε νεὼ 
πάντες αὐτόματοι ἀνεῴγοντο. ΑἸ185 δΒα- 
708 νετθὶ ρατίεβ ἀνέῳγμαι, ἀνέῳγα, ἀυ- 
Ρ ΛΟ δυρπιδμίο, βορὰ ἀδρτει πιά π]ὼϑ : 

46 αυϊθι8 ἀοσποταπὲ Η, δίορμ, ἀρρεπᾶ, 
ΤΌεβ. 1., Οτ, Ρ. 86. ϑυίθυτρ. δα ΟἸεπατὰ. 
Ρ. 462. Μαϊιιαῖν. ἀθς 14]. Ρ. 56. Μαι- 
εἰ τ, Οὐ, ὁ, 168, 494. ἴ{πὸ5 Οὐοα, 
πα, Β. ἀνεῴγνντο. ήνττ. 

ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρὼ] Ἐκ ὑπὸ ϑοἰιοὶ. 
δὰ Ιλιοΐδη, 1. ο. ΕἸβοπογαβ βο  ο Βῖο δὰ- 
ἀδοῖοσ πάνυ ἰπδετυῖϊς ἀηΐίε πρὼ, Εἰοΐηϊ 
Ὠἶχυβ δυοσίοτι αἰ νογίθης8, ἀρεν εϑαξιμ" 
ἐπὲπε μαμὰ αὐντιοάμπην τπαπε. ϑεὰ ἴῃ 
Ριοίαρ. δ. 6. Μήπω, ὦ ̓ γαθὲ, ἐκεῖσε ἴω- 
μεν" πρὼ γάρ ἐστιν, ἰάδπι νογιλξ, παάῆς 
αὐἰἶμις διωππιίηι πιαηθ ε8ὲ. Ηξιν. 

ἤειμεν)] Αὐρ. ἤϊμεν. Τὰ. εἰσήειμεν, 
αὐυοὰά τερορὶὶ Εἰβομεσαβ. Ῥγαεῆχα ᾿γῖθα 
Ροβίομα 9001 οοτία ἀθρθεῦδὶ εἰσῇμεν. 
ἤξιννΡ. 

Σωκράτη] Αυβρ. Ξωκράτην. γοπ τπϑ]6, 
Ῥβευδοάεπιοίτ, Ῥμδίεσ. περὶ Ἕρμην. 8. 
177. Καὶ ὅλως τὸ ν δ᾽ εὐφημίαν (Ὁ 8- 
Ιεὺβ σοπ)]. εὐφωνίαν») ἐφέλκονται οἱ ᾽Ατ’ 
τικοὶ, Δημοσθένην (ν. Ματβ Β. ν.) λέ- 
γοντες, καὶ ξωκράτην. ἘτΒΟΗ. 

διημερεύομεν}]!Ν Αἰ οϊδία ΑΠΟΉΥΠΉΙ5 
δρυὰ ΥἱΠ]οϊδοηῦαι ἀηθοὰᾶ. ὅτ, ρ. 80. τ. υἱ. 
᾿Αν»τὶ τοῦ εἰπεῖν, πᾶσαν τὴν νύκτα περί τι 
ἀναλίσκει, διανυκτερεύει περί τι λέγουσι, 
καὶ διαγρυπνεῖ" οὕτω καὶ διημερεύει, ἀντὶ 
τοῦ πᾶσαν τὴν ἡμέραν περί τι ἀναλίσκει. 
δά οὈβεσνδίῖο ἰερίίυν ᾽δπὶ ἀρυὰ ῬΒδ- 
νΟΓ, Κ, διανυκτερδύει. ἘΟΒΥ ΘΟ : Διῆ- 
μερεύοντες" πᾶσαν ποιοῦντες τὴν ἡμέραν, 
δα, Ῥοϊίυχ ἱ, Θά. ΕἸβοη. 



ΦΑΙΔΏΩΝ. 2] 

θυρωρός, ὁ Ν τερ εἰώθει ὑ ὑπακούειν, εἶπε περιμένειν" καὶ μὴ 

πρότερον παριέναι ἕως ἂν αὐτὸς κελεύση"" Λύουσι γάρ, 

ἔφη, οἱ ἕνδεκα Σωκράτη! καὶ παραγγέλλουσιν: ὅπως ἂν 

τῆδε τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ." οὐ πολὺν δ᾽ οὖν ρόνον ἐπισχὼν 

ἦκε καὶ ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰσιέναι. [8.9 Εἰσελθόντερ" 

οὖν κατελαμβανοριεν" τὸν μὲν" Σωκράτη; ἄρτι λελυμιέ- 

νον, τὴν δὲ ἘΞανθίππην,. γιγνώσκεις γάρ, ἐχουσάν σε τὸ 

τ ὅστις ΔΠΦΟ εἰ πὴρ Ἅ..---π περιμένειν ἸΔΙΦΕ : ἐπιμένειν ἔς.--5 κελεύσῃ αὐτὸς 
Π.--» ἔφη οἱ 1.---α σωκράτην Ἧιι.---ἰ παραγγέλουσιν Ξ.---" τελευτήση ἈΔΠΦΞ: 
τελευτᾷ -.---ἰ ἐκέλενεν ΓΛΞΎΘΗΙΝ οἵ οοῖῖ 71.---οῦ εἰσελθόντες ΠΦ εἰ οοτν 71: εἰσ- 
ιόντες ἧς.---ὐ καταλαμβάνομεν ἃ : κατελαμβάνομεν μοβὶ σωκράτη ροῃϊξ Π.---Ὴν μὲν 

ν 
οὁΠὶ 8.---΄ σωκράτην ΔΛΗ]Ι.---" ἤδη 1.---- γινώσκεις {.--- αὐτῆς 1.--" οἶδεν Φ..---- 

ὑπακούει»)] Πδροπάετγε εἰ αἀρεγίγε. 
Κυρίεχοβ 1. 1, τοριθποηάθηβ βοιταπαπι 
Ῥεγρϑίδπι νογίεπίθη) ράγέγε ποὐὺϊβ, εἰ ἴδὰ- 
ἀδη5 Εἰούπαμ τοἀἀδπίοιν πο αὐἀπεϊέίοτε, 
ἀϊοσξίοπεπι δἰ ογαιη ἰος5 δοτρίογαπι 111:18- 
τα, Ῥηχηυβ αἰχὶς ΗἩουεσυβ Οα. Δ. 2383. 
ἄυσο5. δῆυο ἰἴρπδο ἱποίυβοβ Ηδίοπτ δχ- 
{ππβϑοὺβ 608 Δρρε δηϊὶ νοΐ υ1β8. ὑπαωκοῦ- 
σαι ἰ. 6. τεβροπάίεγε. Βίῖου Ερίϊταρὶι. 
Αἀοπ. 96. Καὶ Μοῖσαι τὸν ᾿Άδωνιν ἀνα- 
κλαίουσιν Αδωνιν, Καί μιν ἐπαείδουσιν" ὃ 
δὲ σφίσιν οὐκ ὑπακούει. 5ὶς ἐπὶπι νεῖς 7υ- 
ἐἴσδι Ὑ ἀἸοκεπατγ. ἰθρειά τη 6856. ὑγὸ να]- 
βϑϊο ἐπακούειν" ἴῃ α0 ἐπ εχ ἀπίεοεάεπίε 
ἐπαείδουσιν ΘχΒΌ 1; 4οἱ 68ὲ ἔγεαυθη 581- 
ΤΠ}Ὸ5 τῃηϑπθοταπι ἴοπβ, απο ΠΌΡΘΥ τηοπι1- 
τηῖιδ δὲ ϑεϊεοία Ηἶδι. ατ, Ρ. 350, 359. 
Ιάειι δυΐε οαὔθηὶ ἐπ τὸ ροβυὶὲ Ῥίδίο 
ἀπϊᾶο Οπίοπῖς ἀἰδίορὶ, ὉΌῚ ϑοογαῖθβ δὰ 
Οπΐοποιπ βυτατηο πιᾶπθ ἃ 856 νϑιϊθπίθιῃ 
ἀϊεῖς ; Θαυμάζω ὅπως ἠθέλησέ σοι ὃ τοῦ 
δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι. ῬΊατα, 
4η85 ἴῃ ῥσγοιμαζα βαπί, Θχϑιηρὶδ ομιτλπηι8, 
ἥν υττ. 

περιμένειν} ὅ81ο Ιοσοὸ νυ]ραῖὶ ἐπιμένειν 
Τοῦ. Ῥδυ]]ο δηίθ περιεμένομεν οὖν--- ἕως 
παρ οῤσροι τὸ δεσμωτήριον. [ηἴ δ. 149. 
μᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμένειν. Περιεμένομεν 

μεττὴμ ϑγταροβ, ἰῃϊξ, οὐ περιμενεῖς ; Κἀγὼ 
ἐπιστὰς περιέμεινα. ἀδ Εΐθρ. 1, ἱπῖὲ, ἐκέ- 
λευσε---τὸν παῖδα περιμεῖναί ἑ κελεῦσαι. 
Τριὰ. ᾿, Ρ. 361. Ε. οἷος ἑκάτερον βίος 
ἐπιμένει, δὲ (οα, Ῥᾶτ, τϑοῖθ περιμένει, 
τὑἱἡΒ 1014, Ὁ. 868. Α. μὴ θύσαντας δεινὰ πε- 
ριμένει. Αὐτὶδίορδ. Τμαβια. 70. περίμεν, 
ὡς (1). ἕως) ἐξέρχεται. Ἡξεικν. Αἱ ἐπι- 
μένειν ΔΟΒοϊαίο, 6βί, ραξέοηξον ἐαρεϑοίαγε, 
περιμένειν αἰϊηιά, νοὶ αἰΐημοηι, ἐαρμεο- 
ἐαγε. ν. δ ο. Βεσκ. 
ξως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ] Χοβορμ, Ογτορ. 

ν, 1.3. ταύτην ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος διαφυ- 

λάττειν τὸν ᾿Αράσπην, ἕως ἂν αὐτὸς λάβῃ. 
Ηξιν. 

ὅπως ἂν --τελευτήσῃ] Τία ΤΡ. εἰ Ῥατ. 
Ρτὸ νυϊσαίο τελευτᾷ. [06 τὸ ἀϊυτυχηίοτο 
εἰ οοπάπυδ ρμοβῖ ὅπως ἂν Ἰπΐδτίαγ σοπ- 
)αποιίνηβ ᾿γρρβθητὶβ ἐοπιροσῖβ, Ῥχοίδρ, δ. 
43. σωφροσύνης τε ἐπιμελοῦνται καὶ ὅπως 
ἂν οἱ νέοι μηδὲν τἀρῤουμμρέὴ ΑΠδίορῃ. 
Αεὰ. 1088. ὡς γελοῖον---Τὸ δέημα τῆς 
νύμφης ὺ δεῖταί μου σφόδρα, “Ὅπως ἂν οἷ- 
κουρῇ τὸ πέος τοῦ νυμφίον. (Οὐπηίτα ἀ6 
68, αὰυ ὕπὺ 4υδδὶ ἰσῦι ρογαρίϊογ, οοπ- 
}υποιίνῃβ δοτῖβιὶ, Αὐβίορῃ. ἤδη, 1868. 
σὺ ὃ᾽--- 
ὅπως ἂν εἰσελθοῦσα φωράσω. ΤΠ γβιβισ, 
δ39. ᾿Απαίρετ᾽, ὦ γυναῖκες, ἀπὸ τῶν καλ- 
πίδων, “Ὅπως ἂν.---ἧἡμεῖς τι ταῖς φίλαισι 
συλλάβωμεν. ῬΊαι, ὕοερ. 8. 107. Τοῦτο 
εν οὖν καὶ δὴ εἴρηται τῷ Προμηθεῖ, ὅπως 
ἂν παύσῃ αὐτὸ αὐτῶν. ιν. 

ἐκέλενεν Ἦος ε ποπηι}}15 Πρ τὶ8 Μ88, 
Ῥγαΐοτι οἱ, ϑεα ᾿ἄάδπι τποχ τεοίς ἀ6- 
θπαϊε εἰσιόντες, το αυὸ Ηεὶπα, 6 οοὐᾷ, 
εἰσελθόντες ἀφαϊι, Ν πα ποι εβὶ ἐπ γεϑεῖ, 
864 ἐπέγοειμπέοβ. ΒΈΘΚ, 

δ. 9, εἰσελθόντε:] 81. Τοῦ, δὲ Ῥαδζγ. 
Ψυΐρο εἰσιόντες. Ἡεινν. 

τὸν μὲν Σωκρ.7 Αὐυρ. τὸν Σωκράτη" 
ποῦ τπη8]6, Ναῃ μδγίουϊο μὲν οἱ δὲ 
ὮΟΏ ΒΕΙΏΡΕΙ Ἰπίο 56 τεβροπαθηΐ, λίδ αἱ 
πὰπο μὲν, πὰπο δὲ, οτηϊίυτ. Ῥβευάο» 
1όπιεῖτ. Ῥμδῖοι, π. Ἑ. 83. Χρὴ δὲ καὶ 
τοὺς συνδέσμους μὴ μάλα ἀνταποδίδοσθαι 
ἀκριβῶπ" οἷον τῷ Μὲν συνδέσμῳ τὸν Δέ' 
μικροπρεπὲς γὰρ ἣ ἀκρίβεια" ἀλλὰ καὶ 
ἀτακτοτέρως πὰς χρῆσθαι. μος νεῖὸ 
Οὔβθγναῖο δἰΐδμι οοπῖτα να]εί. Κ.1ο Χεπ, 
Οὐγτορ. ἢϊ, 1. 18. πόσην μοι στρατιὰν -- 
πόσα δὲ χρήματα--- δὶ ἰαππεπ Οοὰ, 
Ουεὶῇ, παθϑὲ πόσην μὲν στρατιάν μοι----- 
ΕἸΒΟΗ. 

Ἑ κάτα, παράφηνον ἐς Τλύκης, 
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, ,» κ» Ἀ , - π᾿». “ ε 
παιδίον αὐτοῦ" καὶ παρωκαθημνένην. ὡς οὖν εἰδεν᾽ ἡμᾶς ἡ 

᾽ὔ ““ὙΟΥ οΝ ω Ἁ 

ἘΞανθίππη, ἀνευφήμησέ τε καὶ τοιαῦτ ἄττα εἶπεν, οἷα δὴ 

τὴν δὲ Ἐανθίππην} Οἰ γπιρίοάοτα5 ποα 
δὰ δυπο Ἰοσιη), ἀΡΡῈ 0:8 Ρμδῦβ8 σοπι- 
τα ΔΙ} ἢ ποβίσο σοσΐοα ἀθοϑί, βοὰ δὰ 
ὑπιιπν 6 564 δπίῖθι8 ἰοςἶβ, ἰνθο νετθδ ἢ 
οἷαί ΄αυλβὶ ΔἰΠου ἴῃ δυὸ ἰἶδτο Ἰορετῖξ : 
υδπγαυδη σγϑα 0 }} 6 εϑέ, ουπὶ τπϑιηογίοτ 
οἰΐα586 : εἰς δυΐθπι 1116" Οοά, 11. Ρ. 232. 
οὕτω δὴ καὶ ὁ Σωκράτης οὐδὲν πέπονθε 
ὑπὸ Ἐανθίππης καὶ τοῦ παιδίου κλαίοντος. 
ἵνυττ. 

ο΄ χαιδίον} [π|6]]Ἰρἡτατ, δὺς ϑοριιγοπῖβ- 
οὐδ, υΐ Μαποχριυβ, αἱ ἰυτῃ Ρυ ογίδίοσα 
ποπάππην αἰτἰροταπέ (σμικροὶ ς. θὅ. παιδία 
Ἄρο!. 23.) Νῦν 1Ἀπιρτοο]εβ, ηυΐ ἔυϊε 
ΒΙΤυΒ ϑοοταί 8 πηαχίτηιβ, γᾶπὶ δά υἱειβ (μέ- 

γας ο. 6ὅ. μειράκιον ΡΟ]. 23. νεανίσκος 
Χοπ, ΜΈ οπιοσ, ᾿ἱ. ἢ. 1.0 ἐταῖ. Ν8δηὶ Ρ]αίο, 
ὉΐΧΘΊΟΡΕ. δἔϑοποοῦ (Ερίϑὲ, 104.}, ἀπδ 
ἰδπίῃπι βοογδῖϊβ ἀχόγθτὰ πουνϊῖ, ΧΘπ δ ρ- 
Ῥ6Π, πῸΠ ὅτ85, Χδη Πρ ρθη οἱ Μ γτίο, υἱ 
1κοΐαπιβ Ηδίογοι, νἱ ἢ, Ρ. 184. τ,1. εἰ Ζ, 
εἰ Ογπη!β ς, 7υ απ. νἱϊ, Ρ, 226. Β, 
ΝΝαπὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες, ατδ 6. 65. οοπ|- 
τιθποταπίαγ, 5υπξ πη] 6 ΓΘ 5. ΑἸ}: ΘΟΟΤΔΕΙΒ 
Ῥτορίπηυδ εἰ περεββατί. ᾿8βεἀϊ886 
Θηΐπιὶ ᾿πίου 86 τϑίθγοβ 68 ἦθ τὸ σϑροπυῃ- 
ἕατ, ν, 1,λογυβ 11, 36. Αἴδθπ, χα, 1. Ὁ. 
δδδ. 5. Ῥοτρἢ γΥ 8 ἀρὰ Τπεοοάοτ. Θ. Π. 
τῇ, Ρ. 1714. ϑυιϊάπε ν. Σωκράτης. ΕἸΒΟΗ, 

ἀνευφήμησε] ϑϑυϊάδβ : ᾿Ανευφήμησεν" 
ἀντὶ τοῦ ἐθρήνησε' Πλάτων. Ουδλπὶ ααϊ- 
ἄξενα ρίοββατα δχ πος Ἰοοο μεξίϑηι αρρᾶ- 
τοῖ: αὐοά Κυϑίεγιβ ποῦ δπὴπιδάνοτγαήξ, 
Ἐρδάάϊ ρμοίεβε νετϑὶς ἡ Δ] εσ. Μαχ. (νὴ. 2. 
οχί, 1.} ἐπέον' βείμπι εξ ἰαπιεπίαϊοηθηι 
τοοϊξεγαία ε5[. ν. Οἀπιοταυοβ (Ομ θη- 
ἵδγ' ἰ, ν. ἢ. 180. β:π}}}}8 δϑὲ ρ]. Ηδθβυοδῇ : 
᾿Ανευφημήσει" ἀνοιμώξει, κατὰ ἂντίφρα- 
σιν" Σοφοκλῆς Τραχινίαις (793.}, αδὶ πῦπιο 
ἰθρῆυς ἀνευφώνησεν" Βεὰ ἰδροπάππι 6888 
ἀνενφήμησεν ν6] 5οϊιο λ8ὲδ νοτῦδ ἀοοεηΐ: 

Κατὰ τὺ ἐναντίον, ἀντὶ τοῦ ἐστέναξε. Ὁπὰδ 
ΑἸ ροσίυβ εἰΐδπὶ ἀρυὰ Ἡθβγομτιπι ραΐϊδοδὲ 
τϑβοῦιδὶ ἀθρετθ, ᾿Αγνευφήμησεν" ἀνῴμωξεν. 
Οοπῆ. ΥΥ̓ 6556] πᾳ. Οὐδβετναῖ, 1]. 6. Ρ. 1608. 
οἱ Κυβίοπιβ ἀρυὰ Βδίϊπδγαμ ν. Εδθτὶοϊ 
Ρ. 389. ᾿Ανευφημήσασα 5ὶς Ἰερίξαγ δρυὰ 
ΖΠἸ6η. Κ. Η. 14, Νεηὰς δἰϊΐεσ ἀβυγρᾶ- 
ἴὰΓ Βἰπηρίοχ σεθαπι εὐφημεῖν. Ηθεγ- 
οἰΐαβ : Εὐφημοῦσι' στένουσι, κολύουσι 
Ῥιιᾶνογ, κωλύουσι)" κατὰ ἀντίφρασιν, 
ΙΒ0Η. 
ἀνευφήμησέ τε] ἸΚυδέεγιβ Ἰδυάδη8 ΕἸ- 

οἴηται νοτϊεπΐεπι οὐΐατε σωρὶξ, ταοτῖτο 
σοηζαίαι βαιγαθυπ τε δπίοπι πὸ8 8αζι- 
ἑαυϊ. Αὐδη. Ψ, Η. χίὶδ. 1, Ρ. 1714. 
Ῥμηοβίγαῖ, Ηοτγ, χῖχ, 12. Ρ. 738. οἰμωγὴ 
τῆς Θέτιδος διεφοίτα τὸν στρατὸν, ἀνευ- 
φημούσης τε καὶ τὸν υἱὸν βοώσηφ" αδὶ 
ΒΒ ο οη ἴῃ Βοϊββοπδαϊ οἂ, Ὁ. 620, μετ᾽ 
εὐφημίας βοώσης τὸν υἱὸν, ἰᾶπὶ ἃ νοτῸ 
δὐυυνγαῖ, αυδτα 1,δεΐπα ἱπίογργείδιϊο δα ΐσ 
εἰοπίς ΟἸδδτίαπε, ἤἰΐμηι οεἰευγαπεῖδ. Ῥοτ- 
Ρῆγτ, ἀθ Αθβεῖμ, 11, 31. ρ. 161. 
μήσαιμεν, κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα λέγον- 
τες, Οἴμοι---ο, δ᾽ θδπς νἱπη σοτῦὶ ςορὶξ 
ἈΠοετυβ, υττ, 

ἀνευφήμησε!] 1, 6. ἀνῴμωξε, αἱ ἀνευ- 
φημήσει ὀχρ] ἰοδί ἀνοιμώξει ἴὰ Βορἢ. ΤΎΔΟΒ. 
183. Ἠφογοδῖυβ, Ὁδὶ νἱἀ. ἐπέρρ. ᾿πυρτὴπιϑ 
ΑΙθεγί. δὲς εὔφημος οἱ ἐφήμιος ῥτὸ δύσ- 
φημος ἀϑαγρανὶξ βερρίιβ δον], Υ14, 
ϑίδη!, δὰ Αρϑη. 1227, ξινυ. ἡ, 

τοιαῦτ᾽ ἅττα] 85. 2. ἅττα, αἱ 7αηΐ. 
ΑἸά. δρυὰ Χεη. Ουτορ. ἰϊ. 3. 6. δβοϊεπηῖ 
80 ρτατεΒ εἴΐδιι ἴῃ βου ρ(85 οδίϑιμο ἔἰρτὴ8 
νετοίκίθ. Νεαυθ βαὲ18 νἱἀδίυν ἀεῆηϊτῖ 
ῬΌΒ886, Ῥτίοτθ δὴ Ῥοβίθηϊοσ βου ρίυτα 
νεγὰ 51, υσπι 781 γΘΊΟΤΟΒ Ἰαοὶ 
ἀἰββθηβοτῖηΐ πο 66 ΤῈ ἱπίδν 56. υἱά. ἴχι- 
οἶδη, ϑοίες. Ρ. 759. τ. ἢ, τῶν. εὐ Ηεὶ- 
Ἰδάτυβ Ομγαβίοιῃ, Ρ. 10. ἴθυτβ ῬΙδοθας 

5. Ἐχ δῖβοα ΟἸγτηριοδοτί β΄ μο 18 Ἐογβίεσ εχ Οοάϊος Βοάϊείδπιο ηυεράδπ, εὐϊαάϊέ, 
εἴ πυροῦ ΜΙ. ΟἸεγ, Ὁ, ΜΆετυβ ἴῃ Νοίεία Οοάΐουπι Μ89. Β δ οίμεοο Νυπιθαγρο- 
Οἰσεηβὶβ, Ῥαυιϊουϊδ 1]. ἃ, μι θοσοντι. ϑδάθιῃ βομοὶϊα, πίον Ὀσάϊοεβ οπι9 ΒΙ]τοίϊδθοι, 
βοτνδία τοοοπβυῖϊς, [1πΙράυπο- Βαίανα ΒΙΒΙ οἴ μεσ ἐγοβ δαπὲ οάϊεο5 ΟἸγπρίοδοτῖ 
ἐπ Ῥθάοπειι : ἀπο, εοάειῃ δχειρ]ο, αἰίοσ ἀείογπι πϑπα, ἱπίογ ἤρτοβ ΒΙ0], [λιρσὰ, 
Ναπι. 36. αἰΐετ οὐπεῖίπηδ, πίε ᾿ἰΌγοβ Ὑ οϑδίδποβ Νυμ. 1δ. σομεποπε γϑτῖδ8 48» 
ϑἴϊοτθθ ἔπ} 05 δυρυμπιοπεὶ, ἔδγο χχῖχ, ἐπ αυΐθυ βυπὶ, ᾿Ἐπιχειρημάτων διαφόρων συνα- 
γωγή-ἐκ “ἣν τοῦ Χαιρωνέως Τίλουτάρχου" εἰ ᾿Απορίαι χρόνον Τεπίυ5 Οοάεχ, 
ἐπίον ῦτοβ Κ᾽ οβεϊδηοβ Νυπι. δὅ. 'ρ8α ϑβοδμο)ία ἴῃ Ῥμάοποω μαρϑέ, βοὰ δα ρεϊποὶρὶο 
εἰ ὅπο ὀδίσταποαία : παι ἡποὶρίαπί ἐπὶ τϑρβ οὐ μέντοι ἴσως βίασεται αὑτὸν, ἀοδίυης 
ἴῃ καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάθημα φρόνησιν κέκληται ; δἴαυε μεΒ κυπί, μεγάλε 8. ἕο ἐδ 
ἱπίενι θα 8 86χ, δὲ Ῥυηνβ πόνθηι, στϑϑί στ ραρίηθο αυϑάγαρίπία δὲ ἀμ : σεδίδεμ 
“ν Ῥδρίπια δὰ φοπίεδίπιδι δὲ βεουπάδπι, γυγβὰβ νδυϊδρ ἐπι ϑοπεθ Βδθδηΐ, 

ΥΤΊ. 
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ἢ “ ὄ᾿ . νον 
εἰώθασιν αἱ γυναῖκες, ὅτι Ὦ Σώκρατες, ὕστωτον δὴ σὲ π' 

»" “Ἀ, Ἀ 

ἐροῦσι γῦν" οἱ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους. Καὶ ὁ Σωκράτης 
Ἀ " ᾿ ͵ 

βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα, ᾿Ὦ Κρίσων, ἔφη, ἀπαγαγέτωδ 
’ Ε 

τις ταύτην" οἴκαδε. 
,Ἦ. ,ὔ Ἀ » οἷἰἷι ἵὔ 

Καὶ ἐκείνην μὲν ἀπηγὸν τινες τῶν 
“ ’ - ’ὔ ἈἉ ’ ε ἈΝ ’ 

σοῦ Κρίτωνος βοῶσών τε καὶ κοπτομένην' ὃ δὲ Σωκράτης 
’, ,ὔ Ἀ Ἷ 

ἀνακαθιζόμενος ἐπὶ τὴν κλίνην συνεκαμυψε τε τὸ σκέλος 

“ γῦν οτὰ (,, ροβὲ ἐπιτήδειοι ροηὶὲ Γ'.---ὦ ἀπαγαγέτω ἃ : ἀπαγέτω ἣς.--- αὐτὴν 11. 
ἐπὶ 

-“ ἐπὶ ΔΈΠΥΦΟΙΜ οἱ τρ πὶ, ες Ἅ{: εἰς ς.--- ἐξέτριψε ἸΔΠΦΟΟΘϑΘ.---" τί οπὶ ΔΠ 

ἰδπιθη 1ΐ, αὐ Απηοη. Ἐέγποὶ, Μ΄. Ηδβυ- 
“δῖα, δὲ ϑυϊάδβ, ν. ἽἌσσα, Επιβίατηϊυβ δὰ 
Π. Α. Ρ. 148. Κ. ρ. 818. Ἔοιῃ. 5080]. 
Αὑρ. δὰ ϑορῇ. 41, ϑομοὶ. [λιούδη, δὰ 
ϑοῖας. Ρ. δ4. 5. τ, ἃ. τῶν. Τῃο, Μ. εἰ 
Δ}, ααἱ ἅττα ἀοσεηὶ ἀἰοὶ ὕτὸ ἅτινα, δεὰ 
ἅττα ρῖὸ τινά" δὶ νἱά. Ηφιηβίοτῃ. οὲ 
Δυάεπάογρ. ᾿Γζείζεβ δή Τιοορῆτγοπ, 8. 
ἽΔσσα, καὶ ἅττα, ἀντὶ τοῦ ἅτινα, δύο μέρη 
λόγου, δασύνεται" ἄττα δὲ, ἀντὶ τοῦ τινὰ, 
λέγουσιν, ὅτι ψιλοῦται" ἐμοὶ δὲ καὶ τοῦτο 
δασύνειν δοκεῖ" τὸ δὲ ἄττα, ἀντὶ τοῦ τρο- 
φεῦ, λέγω ψιλοῦσθαι. Ἐπεοη. 
ὦ ες---ὀἐπιτήδειοι] Ηκο νοτῦα 

ἰδυἀδπίατ ἃ Ἵποπα Μαρ. ν. Νῦν. ΕἸβοπ. 
- τις ταὐτην] Ταῦ. αὐτήν. ΕἸοίπυβ απο 
γΕΥΊ.---τῶν τοῦ Κρίτωνος, (ὁ (τί ίοπὶϑ 
ϑεγυΐβ 8. ρει ἰδϑοημΐθ. Ἡπιν. 

ἀνακαθιζόμενοΞ] Ουοΐ δἰίσυ)ι5. Ἰοεὶ 
αυξεάδτῃ ρᾶγίδϑ οἰζαπΣ ἃ νοϊθτὶ θ05 βουῖρ- 
τογῖθαβ, Βαδοῖ ποπθυπασδπι αἰ φαοα οορ- 
ὩΣ ΟπἾἶβ8. δίχυθ δάδθο οιπεπαιϊοηΐϑ 8α}ι- 
τιθηΐαπ), 5:86 δἰίδιη πὰ] τ. 81 παρθὲ, 
αδσηνβ ἰενο, πιθπηογαπάντν δϑὲ ἢ 81 πο 
μιαθεῖ, ππδπηογαπάϊ οδυ888 οχίδε πο]ΐδ. 
Αἴχὰθ εἰς ἔδοϊπιαβ8 ἴῃ ἢδς ἀπποίδευηδ 
Ῥμεάοπίβ, πθ ἰδυ ββίτηαϑ θδϑηυδ. οἶἰδ- 
Ὄοπεβ οοπβοοίδιθθαγ, ψου πος Ἰἰοοο 
εν! εβῖ, ηαοὰ ῬοΙχ νοεῦππν ἀνακαθι- 
ξόμενος ῬΊδίομβ ποπιῖπε ποίας ἐϊϊ], 89. οἱ 
αυοὰ Το. Μ. ἰΐοπι ἔδοϊξ, ἄτοπον εἰς 
᾿πιθτρτείβηβ "Ἄτοπον" οὐ μόνον τὸ ἄλο- 
γον, ἀλλὰ καὶ τὸ θαυμαστὸν καὶ παράδο- 
ἔον. Πλάτων ἐν Φαίδωνι. ὡς ἄτοπον, 
ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο" καὶ 
πάλιν» ἐν Θεαιτήτῳ κι τι λ. Νουίταπι 
ἴδηαι παρ! ροπάυμη. Νεααθ ηυοά μᾶτ- 
ἴδτη 678 Ὀγου τοῦ εἰρη σαν ϑιπρῆσ, ἴῃ 
Ἐφϊετῖεί. ρ. 8δὅ. καὶ γὰρ καὶ τὸ ἀλγεῖν ἐν 
τῷ σκέλει μένειν ἔλεγεν ὁ θεῖος Ἰξωκρά- 
τῆς. ΑΑἰϊηυαπίο τπ8]) οΥἹβ εϑί πιοιῃαπὶ 
αυοὰ 510}. ἴῃ Ἐρ]. ῬΗγδ. Ρ. 1560. τοΐουτ 
᾿ς ἰοσθν, 'ῶς ἄτοπον---ἐπακολουθοῦν 
τὸ ἡδύ" ου]5 πιο ΐδπι ρατίεπι οπιἰδὶς Οδη- 
ἴστιιδ, αἱ δοίεθδὲ ἰπ Ῥ δίοπιοὶβ ἰοςὶδ ; 

αποᾶ χορ] απὶ πο πὶ βοοαίι8 6ββαὶ ἢθε- 
τεηΐυβ, αυὶ ορἰοτοααῖΐϊπ ὕθπε ἀθ ϑιίοθεο 
πιογαϊε πονὰ Εοϊοραγαα εὐϊίοπς οοπῆ- 
οἰθπάδ, 568 ρἰυτα δἰϊδπι οτηϊβίἑ, πθὸ πἰβὲ 
ῥϑαςσδ ρήπι εἰ ρμοκίγεταα γοί, Οίθ-: 
τὰπι ααδπαάοαυϊάθηῃ ςοἰϊαίίοποβ ϑίοθεθδ- 
π85 ἀπάυτῃ ἀπε πη ΐββδην 1} 8πὶ ΘἸοποπὰ 
Ἡξεοτθηϊδυδίη Ῥόπθ5. πιθ. μβαθυΐ, ἀδ μδο 
Αἰῖο ἰεπιροτα ἀἴσϑιη, πῦμῃο 58115 ΠΆΡΘῚ8 
οὔνέββδπι Ἰοοὶ ρϑγίθιῃ οχ (οά. Αυρτιί, 
ΒΌΡΡΙοτο : πολεμοῦντα, (ἐπειδὴ οὐκ ἠδύ- 
νατο, συνῆψεν εἰς ταυτὸν αὐτῶν τὰς κο- 
ρυφάς" καὶ διὰ ταῦτα ὧν ἂν τὸ ἕτερον 
παραγένηται, ἐπακολουθῇ ὕστερον καὶ τὸ 
ἕτερον" ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοὶ ἔοικεν), 
ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει τὸ 
ἀλγεῖν ἥκειν δὲ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ 
ἡδύ. Ουπιπηύδιη δίοθθιὶ ἀδδοπρίον ἀε6- 
ὁθρίαβ. «ἰαρὶ οἱ ἐπειδὴ, τηρα!ατη ρᾶγίθιη 
Ῥτειειν  ἀϊβεθ, ἢθὸ ϑάϊογ (δηΐθγωβ βὺ 
ΤΏΟΤΙΘ Θῆπιὶ ΟΠ αββο, νἱἀείατ, Γ᾽ αὐ δίθιη 
δυίρπι ᾿ϑοιοτ 8 ΘΟ πον 886 8815 ϑϑί, αἰ- 
7ιάϊοατθ πὶ διποῦ Ατ νεσὸ ϑθπιίθπ 
ἴῃ ῥηπν}8 οοἰο γαῖ: πηδίθσδ πη ζουπυϑιη 8 
Βρθοίλυθ, ἱπίθυργθεῖβ εϑὲ φιλοκάλου, αυὶ 
ΟΡΟΙΆΤΩ βιι8πὶ ᾿Ἰθοϊογῖθιιβ δπὶ φιλοκάλοις 
ἀεδιϊπαγοτῖί, ἘΕτρὸ πιδίοτδ βεπίθηϊφ, 
τοϊμρίπέοηι αο ἀοίογεηε παΐξμνα δια ἑποῖ- 
οὔ σοΐευοτε δὲ τημέιο δεβεημῖ, ΤΟΥ 86 
ἴπ ῥτοπα οἱ συοιἀϊαπεθ νἱϊα Οὔβθγνα- 
ἄσπα μοβὶξα, βίου ποῦὺΐϊ8 ἴπ Ἰδρεπάϊς 
Βοτιρίοτί 05 οσσαγταξ, ποπ σοπίξποο ἀ8- 
θεῖ Ὁ ἰπη δον δπευϊοτὶβ βοτὶρίοτθ 
τϑροίϊ, πιβὶ ὶ ἔογπιεβ βἰ πα δοσοαβέ, 
Τίδαυδ, αυοὰ ἀδ νοϊαρίδίθ 86 ἀοίογα ἀϊο- 
ἴππὶ οχίδι Ἀπ ρῃου δ ἀρὰ διοῦ, ὅδστα, 
νἷ. ρ. 78. ἔνθα τὸ ἡδύ ἐστι, πλησίον πον 
καὶ τὸ λυπηρόν" αἱ γὰρ ἡδοναὶ οὐκ ἐκ 
σφῶν αὐτῶν ἐκπορεύονται, ἀλλ᾽ ἀκυλου- 
θοῦσιν αὐταῖς λύπαι καὶ πόνοι" ποῃ ἀεθοὲ 
δα ᾿πι δοποιη ῬΙαἰοηϊοὶ ᾿μ1}8 σ1ο1ὶ δὶ 
τοξευτί, αυδ5ὶ Δ ΘΓ Ππι Θχ 8] 610 ΘΧΡγ βϑυπὶ 
βἰς : ποῖ πιδρ}5 απδπὶ Ἡοτατίδπσιν ΕΡἰμί, 
Ϊ, 2. δὅ. ποοεέ ἐπιία ἀοίονε υοἱμρέαδ, ᾳφαοά 
οὐπὶ Ὠος ΡΒ] αἰοηίοο σοταρδτανὶς 1υδηνδὲ- 



1, ἴχϊ. 9, 

24, ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΝΜ -“ “ 
καὶ ἔτριψεῦ τῇ χειρί, καὶ τρίβων ἅμα Ὥς ἄτοπον, ἔφη, ὦ 
Μ Ν ͵ “ “ Ἰ -" 

ἄνδρες, ἔοικέ τιῦ εἶναι τοῦτο ὃ καλοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ἡδύ" 
ὡς θαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἰναι, τὸ λυ- 

 .» “Ἐ 6 Ν ᾽ Ἁ] ν γὙ.} ΠῚ ͵ "»" 

πηρὸν! τῶν ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ ἐθέλειν" παραγίγνεσθαι τῷ 
ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ τις διώκη τὸ ἕτερον" καὶ λαμβάνη, σγε- 
δό ο 7 7 ἡκ ἐδ ἤ ν᾿ 6 

ὅν τι ἀναγκάξεσθαι ἀεὶ λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὡς 
περ ἐκ μιᾶς κορυφῆς συνημμένω" δύ᾽" ὀντε. [ὃ. 10. Καί 

τῶι 
ΦΟ3.--οἰ τοῦτο οτὴ α.---ὖ τὸ πίε λυπηρόν ὁπ ΛΥ͂ΦΕΙ : καὶ τὸ Δ.---Κ τὸ μγπί τὸ Ἅ. 
--ἰ αὐτὸ ΔΙ, οἷὴ 8.--ῆὶῖιψΡ ἐθέλειν ΔΠΦΟΟ : θέλειν ς΄.-τῦ ἕτερον ἕξη καὶ 1.---- τι 
αὐτὸν Δ.--Ρ ἀναγκάζεται Γ..--ἶ ἀεὶ ροβὲ τε βῬοπυμΐ ᾧβ, οπιὶ ΓΔ : καὶ ΡΓ 6.-- 

τ συνημμένω ἌΔΦΟ, συνηρημμένω 4 : ἡμμένω "-ς.---" δύω Ἐ.---ἰ ἐπεὶ 1.---ὖ ἠδύνατο 

ΠῸ5:: δυΐ Ἰβοοταίευτη Οὐ. δὶ Ἰλοπιοηὶς, 
Ρ. 20. εὐθὺς αἱ λύπαι ταῖς ἡδοναῖς παρα- 
πεπήγασι. (Οὐηίτα, οχ μος ἢυχῖββθ ἃρ- 
Ῥᾶγϑὶ ΠῚ ἃ βοχε Ετηρίν. Ῥγττῆ. Ηγρ. πὶ. 
195. πάσῃ "γὰρ ἡδονῇ παραπέπηγε ἀλγη- 
δών" αὰ ἡυοπὶ 5: π|}Π1Δὰ ποδία ἃ ΒΑΡ ςῖο, 
εἴ ἃ ποῦὶβ δὰ Ρ|υίαγοι. ἐς 5, Ν. Υ, ρ. 
48. εἰ οπιῖηο δἰϊα ἱπίευ 56 σοηΐοστα ε1- 
1118, ΕἸ ρα τ 5. δὲ ται] οὴβ.; σοπίΐηπο 
Ῥτχοπυποίδτο ποϊΐαπο ἕοιτηδία, νδηρΡ 16- 
τηθη 818, ῬτορὶαΒ δοοοαϊξ δα πη αι οτβ 
ΒΡΘοΐδηι βοπίεπεα 1ἰνίδπᾶ ν, 4. “ΤΆροτ 
ψοϊυρίαδαια ἀἰδβίτα ἢ πῦὰ πδίηστα, βοοῖθ- 
ἰφία φυδάδηι πίθου 86 πδίαγα! ἢ βυπέ 70 η0- 
ἕᾳ τ᾿ χυδπὶ εχ ἢδο Ρ]ίοῃϊοδ βιιηιίδηι }- 
αἰσαταπὶ 1, Εν τόπον. δὲ ͵ὰπὶ δπῖθα 
Μῶυτει, γα, Το, χνὶ. 1. Δα οβοτα 
εἰἰαπῦ βυὴξ ἱπάϊοϊα ἴθ ῬΒοπο Τυὰ. ἐς 
ΤῬοεπηυ!οπίία Ρ. 241. ἃ. ἡδονὴν καὶ ἀλγη- 
δόνα φύσει μαχομένας, ὧς ὃ παλαιὸς λό- 
γο5, εἰς μίαν κορυφὴν συνάψας ὁ θεὸς, 
ἑκατέρας αἴσθησιν οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ, διαλ- 
λάττουσι δὲ χρόνοις ἐνειργάσατο, κατὰ 
φυγὴν τῆς ἑτέρας κάθοδον τῇ ἐναντίᾳ 
ψηφισάμενος. (Τα πο Πηρ. Οἵ, νὴ]. Ρ. 
240. (Οὐ. καὶ γάρ πὼς ἔοικεν ἡδονὴ καὶ 
λύπη τῆς αὐτῆς κορυφῆς ἐξῆφθαι, καὶ 
παρὰ μέρος ἀλλήλοις ἀντιμεθίστασθαι. 
1Τ)ιβογία δυΐθπὶ Ῥ]δίοπθη διισΐοτθῃ ἰδὰ- 
ἄἀδι Οδ!Π19 νἱ. 1. “ Νπαυθ ἐἰά6π δυπέ 
Βοπᾶ οἱ τηαΐα, ἔε! οἰ 88 δὲ ἱπέογιυ πη, 
ἀοίον εἴ νοϊυρία8, ΑἸΐογιι πὶ Θπΐπ) δχ αἱ- 
ἕστο, σι! Ῥ]αΐο εἷΐ, σου οὐ 8. ἸηΟΙ 56 
σοπέγα ΓΒ ἀθ σαίυπι Θϑὲ; βαβίι !θ 15 ἘΠΉΙΠῚ, 
ἀθβίυοτβ αἰσταπαθ,.᾽ υα Πῖης ἀδ- 
ΒοΙιρία δυπὶ ἃ 1 δοίδπίο Εμρίΐοιμθ χχῖχ, 
ὅ---Ἴ. ὙΤδηρὶξ οἱ ΟἹ πιριοάοτχιβ Νῖ5. ἴῃ 
ῬΙαΐφηβ ὕοτρ. Ρ. 132. δ υττ, 

ἀνακαθιζόμ. ἐπὶ τὴν κλίνην] ῬῬητηο 
αἰϊσσυ!ο ἃ νἹ ποῦ 5 δοϊαΐπι8 δοογαίθβ Π01- 
ἄτη) 6 ᾿ἰδείο βυγγοχοσδῖ ; πὰποὸ βεύθηθο ἴῃ 
Ἰεοίο οπρίίυγ, ποχ 8. 18, καθῆκε τὰ 

σκέλη ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 
καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διελέ- 
γετο. (1Δπ| αὐυυπὶ ἵξεσθαι οἱ καθίζειν εἴς 
τι δοσυταῖα ἸΟ] πο π 1 08 5] σηϊῆοθί βόββεπε 
ἐγ αἰἴφμο (Ν΄. Δ ΔΙΟΚοη, δὰ οτγοῦ, νἱ, 
71.) Ργὸ νυϊραίο εἰς τὴν κλ. τϑοορὶ βοὶρ- 
τυγᾶπὶ Οοά, Αυρ, οἱ 88, 2, ἐπὶ τὴν κλ. 
Ἠειν. 

ἔτριψε] Τὰ}, ἐξέτριψε [φυοὰ ΕἸΒοΠοτο 
νἱάδίυγ ἀρπονί5βο ΕἸοῖπα5 νδγβίοπα "ηαῆγ- 
γι ρεγβριοιε}. ΜΝ αϊραίυπι ριθβίδι παυα 
αυμρὶς. Ηξεινῃ. 

ἄτοπον) δ ετίο αὐδιεγάμπι, οἴ μᾶς φυΐ- 
ἄδιη 46 ὄὀδυβδ 4ᾳυ0α ΤΟΒ ῬΤΌΓΒΌΒ αἰβραγδίδο 
δίας σοπίγασϊοθ, Ἰυσυπάυπι ν]ἀοἰϊσϑὶ αἴ- 
αὰς ᾿π]ασυπάτην, ἀπ σοι ροπδηΐιγ, ΠΕ- 
φυκέναι ποῦ οχϊβίππανὶ Βα.15 δα ρτὶταὶ 10 
αἰοεηὶ ρόηετα, 86. μαδεί : δε τηδ υἱ, 
παίμτα οοπιραγαΐμηι ἐδὲ. αἱ Οἷο. Ἰοηυϊ- 
ἴυτ, ΚὙὲ! οετίθ, παέμγα δὲ. 86 μαῦεξ. 
ΞΕΈΒΠΑΝ., 

τῷ ἅμα μὲν αὐτὼ] Αὐυσ, εἰ Τὰ}. τὸ 
ΡΙῸ τῷ, ἰάαχιδ ἐοτίδββθ ἀείθπαδι δἰϊηαὶβ 
ἰοίυτπ πος τὸ ἅμα---δύ᾽ ὄντε ῥΡοΙ Θχοῖὶα- 
τη οπεῖ) αυδπάβπ) δοοὶρίοπθ8, ΙΟπρῸ 
ἴαπηθπ αρίϊυβ τῷ, ἃ ΕἸοίπο αὐοαιι 6χ- 
Ῥγθββαπι: φεῖρρε φμι δἰπιμῖ ἐογεϊηὶ 
αἴδ88ε ποίϊηί. Νὰ τῷ 6βϑὶ δὸ ψιοῖ. 
Ῥοιτς, Ρ. 308. 1). Τούτου δ᾽ ἕτερον ἔτι 
χαλεπώτερον λείπεται τῷ ξυγγενές τε 
ὁμοῦ τ᾽ εἶναι μᾶλλον τῷ βασιλικῷ γένει 
εἴς, ἐς ἤδμ, ἵν, Ρ. 4290, (, διὰ παντὸς 
δὲ ἔλεγον αὐτὴν σωτηρίαν τῷ ἔν τε λύ- 
παις ὄντα διασώξεσθαι αὐτὴν καὶ ἐν ἧδο- 
ναῖς καὶ ἐν ἐπιθυμίαις καὶ ἐν φόβοις, καὶ 
μὴ ἐκβάλλειν, Χρπορῃ. Οντορ. ἰν. δ. 
12. ᾿Ακούσας ταῦτα---πολὺ μᾶλλον ἔτι 
τῷ Κύρῳ ὠργίξετο τῷ μηδ᾽ εἰπεῖν αὐτῷ 
ταῦτα. Ῥτο θέλειν οὔπὶ ΕἾ5Οἢ. ὁ ΤῸΡ. 
Ροβαΐ ἐθέλειν. 14, 110. ἀοίηάο συνημ- 
μένω, Ἠεινν. 

͵ 



ΦΑΊΙΔΩΝ. φ 

μοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ Αἴσωπος, μῦθον ἂν συν- 
θεῖναι, ὡς ὁ θεὸς βουλόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, 
ἐπειδὴ οὐκ ἠδύνατο," ξυνήψεν" εἰς ταὐτὸν αὐτῶν" τὰς κορυ- 
φάς, καὶ διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται, ἐπακολου- 
θεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥς περ οὖν καὶ αὐτῷ" ἐμοὶ 
ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἣν ἐν τῷ σκέλει: πρότερον" τὸ 
ἀλγεινόν," ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. ὋὉ ς. 4. ΥΥ. 
οὖν Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, ἔφη," εὖ 
γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ γάρ τοῖ τῶν ποιηρνώτων 
ὧν πεποίηκας, ἐντείναςξ τοὺς" τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ 

ΔΑΦΟσϑ: ἐδύνατο “ς.---" ξυνῆψεν ΔΙΠΦε: συνῆψεν -.---ὖ αὐτοῖς ἼΔΙΦ5.---α ὥσπερ 
οὖν καὶ αὖ οι 8.---Ἴ ἐμοὶ 1 : μοι  -.--- ἐν τῷ σκέλει ἦν Φ5.--- πρότερον ᾿ιἀἀὰ ΔῆΦΟΣ 
εἴ πὴρ 2(.--ὐ ἀλγεινὸν ἸΔΠΦΟΝ εἰ τὸ ΓῸ : ἀλγεῖν "-5.---- ἐκείνῳ -..--- δὲ 1.---ὁ ὦ 
σώκρατες ἔφη ἌΓΔΠΦΟΙΜ : ἔφη ὦ σώκρατες "-ς.---ἰ πεποίηκας ΠΦ8.---ξ ἐκτείνας 1. 

8. 10. ἠδύνατο] 1 ἰθτὶ εὐϊιῖ οπιποβ, αἱ 
Οοά. Αὐρ. Βαῦθης ἐδύνατο. Ἐ' Τυῦ, τὸ - 
β τω! ἠδύνατο" αι δϑὲ ἔογῃα νϑγθὶ Ατ- 
ἴδ, ν, δίατίβ ν. "Ἤμελλον" εἰβὶ πο ἰρ- 
δοτο, υ  οοπίτα ρτθοεροσ Το. Μαρίβ- 
ες ν, ᾿Εβουλόμην. Μοχ ρῖὸ αὐτῶν Τὰ. 
δαῦθεῖ αὐτοῖς. δὰ ΠΣ θΓΆΥ 8. βοτίθθιθ νοϊυὶὲ 
αὐτοῖν ̓  ΕἼΒΟΗ, 

τὸ ἀλγεινὸν, ἥκειν) ΑἸ. Βα5,1. 2. τὸ 
ἀλγεῖν, εἵκειν δή. ϑιοθιουβ;: τὸ ἀλγεῖν, 
εἴκειν δέ. Αὐδιϊρριι8, συ ]}5 1 δτῖπα Ρ]μπ- 
οι νεγβῖο δεὲ Οχομῖ ἴῃ ΒΙΡΙ οι ο ἃ 
ΟΟἸ Πρ Οοτρ. Ομ, [αυάπιηθ ᾿γίπιιιβ 
δά! θυΐ ἴθ υδὰπὶ Δ] αοἴ165 ΕΟΥβίθγαβ,] 
Ἰερμὶε ἥκειν δή" αυοά νετῦυπι ἥκειν οἰἴατα 
ΜΜοιθοινῖαβ ἴῃ τπᾶῖρ. Βᾶ5, 2, ποίΐανογαϊ 6 
Οοά. νϑῖ. Εοτγβίοσ νυἱ]ὲ ἐκείνῳ δέ’ εἰ Ζουηλι8 
γῦν δή. ϑιορίναπυϑ δαϊαϊ, οἱ οὐπὶ 6ὸ 8}Π]ν 
ἐκείνῳ δή" αὐδην διδπἀδιϊοπε ἀπδῖο 
Ῥτοςα! Βϑιβὶε ς γογϑίοπα ΕἸοΙηϊ, δὲ φειάθης 
πιθεο Οὐ8 ργορξ εν υἱπομία αἢοϊεναΐετ ἀο- 
ἰοτε, 56 εὶς δισοοίίεγο πυοἱωρέαβ )αηι υἱ δ. 
ἐγ, Νὸοϑ νϑτγὸ 'π Τὰν, εἴ Λαρ. βοτρίαμα 
ἰηνθπίπιαβ, τὸ ἀλγεινὸν, ἥκειν δή. πᾶς 
ποὸπ ἀπθῖταν πὴ ἤθη [18 Θάθτο, ΕἼΒΟΗ, 

τὸ ἀλγεινὸν, ἥκειν δὴ φαίν.] Ἐροτίδιι 
δῆς ὶπ Αὐρ. εἰ Ταδ. Ἰοσιϊοποιη ΕἸΒο γα β 
ἦδλιι βυβεϊίυ ἴῃ νυ] ραῖθ ἰοουτπὰ τὸ ἀλ- 
γεῖν, ἐκείνῳ δὴ φαίν, ἴῃ αυϊθ8 ἐκείνῳ δὴ 
δέδρι. δχ απὸ Εἰοίηο πδυβὶῖ, οὶ 1ζα ἔθος 
νοτῖι : δὲ φμξάοπε πιο οΥιι8 ῬΓΟρ ον υἱη- 
εἰα αῇιοϊεθαίμν ἀοίονε, 86 ᾿εὶς ϑιισοῦ- 
ἄοτε τοἰμρίαϑ απ υἱἀ θέν. ΝαΩ ΑἸ, οἱ 
458. τὸ ἀλγεῖν, εἵκειν δὴ φαίν. Ηεινυ, 

ὑπολαβὼν] ϑιιβοὶριἐ, 81. ΨΊΡΡΙΠ 5 
γοτῖε νοτθαιη μου, “Ἔπι, νἱ, 123, 

Ρμαὰ. ᾿ 

“ιϑεὶρὶε ΑΠοἰ 565, δίᾳμα ογάϊπε βίη ριϊα 
ρϑπάϊτ, 1, 6. τοβροπάθι, ὃϑ'ς Ῥυιβοίδπιβ 
Ιερὶε ρτὸ ἐασεὶρὲξ, {Πϑιταΐααα ἢυο γϑγθαπὶ 
οχ το ἰΐηρυᾶ, ν. Ῥϊοτίαν δα 1. ο. 
ΑΙΐὰ5 Οταοὶ παραλαβεῖν τὸν λόγον α]- 
οὐηΐ, Ἰθδίοηγβ. ἢ Αἱ. αἱ, 144. ταῦτ' εἰπόν- 
τος---παραλαβὼν τὸν λόγον ἔλεξε. ᾿ΐδπὶ 
μεταλαβεῖν 5ἰπιρ ᾿οἶτες οἱ τῶν λόγων ἀρυὰ 
Ῥοϊγῦ, 1. χυὶὶ, 1. 2. ἢν 11, Ρ. 460. [“ἱ, 
“Θχοίρετο οὁσατοπϑην, [ἀν, 92, 833, ΟΟΥΤῪῚ,, 

ἔφη, ὦ Σώκρ. Ταῦ. ὦ Σώκρατες, ἔφη, 
εὖ γε. Εἰϊαπι Αὐρ, μαραῖ, Δ Σ Σώκρατες, 
ἔφη, οτηϊβ5ῖ5 νὴ τὸν Δία. Αἱ ΕἸοΐπα5, 
ῬῸΥ ὥουεηι, ἐπεί, ο ϑοοναΐδδ, ἘΊΒΟΗ. 

ἔφη, ὦ ΞΣωκρ.}] ΔΑυρ, εἰ Τυῦ. ὦ Σώκρ. 
ἔφη. [1Π|᾿ὸ οταϊπο νϑγθογαῖι ΒΗ να, ἃ, 
. ᾿Αρετὴν, ἔφη, ὦ Σώκρ. οἰόμεθα οἵωτε 
εἶναι παραδοῦναι. ἃ. 12. Καὶ μὴν, ἔφη, ὦ 
Σώκρ. προλέγω εἴς. Οὐπίγα ἰδἰά. 8. 8. 
ἀλλ᾽ εὖ ἴσθι, ὦ Ξξώκρ. ἔφατον, τοῦτο οὕτως 
ἔχον. ἃ. 11. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν διαφέρει, ὦ 
Σώκρ. ἔφη, ἐὰν μονὺὸν ἐθέλῃ ἀποκρίνασθαι, 
[πος ἱρίίας ῥ᾽ αγίαιῃ οὐάα, ναἰθοῖε δυς- 
τοῦ 5. ΗΕΙΝ Ὁ, 

εὖ γε ἐποίησας ἀναμνήσας] Νοίδ δοτίϑίο 
ἐποίησας το ἀναμιμνήσκων δα]δοίιῃ 
ἀναμνήσας, δόπε {δοϊβεὶ φμοὰ γιὸ αὐπιο- 
πεϊκιῖ, Ατίβίορ!ι, Ῥδς. 1198. Ὦ φίλτατ᾽, 
ὦ Τρυγαῖ", ὅσ᾽ ἡμᾶς τἀγαθὰ Δέδρακας εἰ- 
ρήνην ποιῆσας. ἘδσοΙο5, 1046. κεχάρισαίΐ 
γέ μοι, Ὦ γλυκύτατον, τὴν γραῦν ἀπαλ- 
λάξασά μον, Χεπορὶι. Μομι, ᾿ἰ, 9, 7. 
ἤδη πώποτε οὖν ἢ δακοῦσα κακόν τί σοι 
ἔδωκεν ἢ λακτίσασα ; Εϊ. 0. 2. εἰς τὸ ἐθε- 
λῆσαι ἀκούειν τοιάδε λέξας κατέσχεν 
(αὐτόν). Ηπτνο. ὴ 



20 ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ 

σὸ εἰς σὸν ᾿Απόλλω! προοίμιον, καὶ ἄλλοι τινές με ἤδη ἤρον- 

το," ἀτὰρ καὶ Εηνὸς' πρώην," δ τί ποτε διανοηθείς, ἐπειδὴ 

--ὉἡἨΒἥὃὄκ τοῖς το ᾧ.---ἰ λόγοις τὸ ᾧΦ, μύθους Τ,.---ὖ ἀπόλλωνα 6Η1].--Κ ἤροντο ἤδη Ἐς.--- 
1 εὔηνος ἌΔΙΠΦΟΙΒ εἰ σοῦ Γ΄, 40] 5ῖσ θϑὲ ροβίμδς,---ῖι 

ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπον λόγουΞ5} 
τῦύϊυς ῬΙυίατοιαβ νϑῖῦο ῬΙδίοπϊοο ἱπ 
ϑοΐοπ. Ρ, 80. αυεπὶ βϑπίρπιϊδϑ μἢϊΐοβο- 
μογυπὶ ογαεϊοπθ νἱποία ᾿μο! μβῖββα ἀἰϊοϊξ, 

ξικίο πη Ῥτοίαρ. ρ. 826. Βίερῃ, ποιήματα 
εἰς τὰ κιθαρίσματα ἐντείνοντες, Νί6ηᾶ- 
Εἶυβ δὰ Τιδογῖ, ρ, δὅ8. Ἰοσὶ π᾿ ῬΙαἰδτο ὶ 
ἀ6 Αὐυά, Ῥοεῖί. ΡἈ. 16. (, ἃ 86 Ἰδυδαΐο γο- 
Ἰοθδι: ἀνήρμοξε νοὶ ἐνήρμοττε. ϑοὰ ἰο- 
ΠΊ616. ϑυδ)θοία ἐπὲὶμη δβὲ νετθο νομίζειν 
Ὦβο νἱβ, αὐδπὴ αἀἰχίπηιβ, ἃ νόμῳ ταιβὶοο- 
ταπι, ἱ. 6, γη 0 8. τποάμίο, κα απ θη) σλτ- 
τοΐϊηδ σδηΑΡαπίυγ, οἵ αἱ ὁχ Ἡθτοάουίο 1. 
24. ἀοοιὶβ ἰὰ ΑΠοπὶθ ἴάθαϊα 58118 εϑὶ 
ποίιι8. ν. 1π|ἰ, 84 οι, Π]. Δ, 11. 500]. 
δὰ Απϑίορῃ. Αοδᾶπι. ν. 16. δῖς Οὐλύμ- 
που νόμος ἀρυᾶ δυπάδπι Εφυϊί, ἱ, 1, 9, 
ν᾿ δὲ Μᾶχ. Ἴγν. 188, υἱῖ. Ρ. 80, ἂν, 
οὐδὲ γὰρ ἐν μουσικῇ μελῶν εἷς νόμο: ---- 
Καλὸν μὲν ἐν πολέμῳ τὸ Ὄρθιον. ν. Μο- 
τὰπι 8 Ποηρ. ᾿. 372. Αρυὰ διιεῖ, Νετ, 
20. νόμος Ἰάθδηι 6ϑὲ δὸ σδῃίίσυμ. ν. Ετ- 
ποδί, ΟΟΥΤΙ. 

ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους] Πι 
σαγιηἶπῖβ πιοάτη, ραν 8, ἔπ πϑνϑὲ8 γεῖ- 
ξεπα, Π:βορὶ αῦμ!α8 τ 0} 5 βιρτι ΠοδΙΟ 5 
Θχοπἶα ΑἸ1Ὸ1 ρτοάοσαιβ, οἴ νοῦῦο οἂπὶ 
δἰτριυυβ ΒΡ], ὅπηι. Ῥαγ, νἱ. ρ. 104, 
Ἀξεπι εχ ἰἰος ῬΙδίουβ ἰοσο προιιονανλς 
ῬΙυίΐατοι. ἀε Αὐά, Ῥοαί, ρ. 160. (, ὁ 
Ξωκράτης ἔκ τινων ἐνυπνίων ποιητικῆς 
ἁψάμενος, αὐτὸς μὲν ἅτε δὴ γεγονὼς ἀλη- 
θείας ἀγωνιστὴς τὸν ἅπαντα βίον, οὗ πι- 
θανὸς ἦν οὐδ᾽ εὐφυὴς ψευδῶν δημιουργός" 
τοὺς δὲ Αἰσώπου τοῖς ἔπεσι μύθους ἐνόμι- 
ξεν, ὡς ποίησιν οὐκ οὖσαν ἡ ψεῦδος μὴ 
πρόσεστι" δὶ οβίαπαϊπηιβ ρα παά πη 6586 
ἐνήρμοξζεν, ὑτο ἐνόμιζεν, αἱ 56 π5058 5ἷΐ, 
ΨΕΞουρὶ ψαϑιιίαβ σαγπεῖπα ἑποϊμϑὶέ, Με- 
τηοτγᾶνε ἰμαϊάθῃ Αὐυμυκιίίπυβ ἂς Οοη- 
δθηβι Ενδηρο ϑὲ, 1. 12. Ορρ. τ. , μὲ, 
ἵϊ. Ρ. δ. ΤΠ). “ βοογδίθβ. Ἀυΐεπη, αι 6. ΤᾺΓ- 
808 ἴῃ δοίΐνα (νἰγίαῖ6.), 48 Τηογο5 ἱπῆογ- 
τηδηξιγ, οὐ θ05 ργιαἐ] οπαηὶ, [ἃ υἵ 165- 
τηοηΐο φυοαὰδ ἀοὶ 51} ΔΙ ΡΟ 5 οπιπίαιῃ 
δ Ρἰοπεϊββίπηαπι ργοπαπε ἴα πὶ 6556. ΠΟῚ 
ἰδοοδπξ, ΑλΒοΡῚ ΤΆ θυ] 5 ρδυου} 8 νογβῖ θα 8 
Ρειβθουζιβ δϑῖ, ψουθὰ δὲ ΠΌΠΙΡΥΟΒ 508 
δ θαι. τε θυ8 αἰΐοτῖιβ, ἴἰβαᾳας δά θὸ 
ΒΪΠΪ βοτίθογο νόϊυλ : αὐ πος 86 σοδοίαπι 
ἱπιροτῖο 51} ἀφοπιοηΐβ ἔεςῖββε αἰ χεπΐ : βίοι 
ΟΣ δϑῖπιι8 αἰδοὶρα!οσυτα 605 ῬΊαῖο 

πρὸς αὐτὴν 1.---ὴ καί ἃ.-- 

σοιῃπηθιπογδέ ; ἴῃ 400 [Δ ΠΊ6 ἢ ΟΡΕΙΕ πιϑ]υΐέ 
8] ἰ6 Πἢ8 αυ8ηὶ 5188 ΘΧΟΓΙΒΓΘΟ Βοπίθητίδδβ,᾽ 
Οτράϊθ!α δεῖ, βοογδεῖ5 εοἰδίθ ΠΌτΟΒ ὁχ- 
βι 1566 Δ αὶ ταπι  Βορὶ : αυοα πορᾶγα 
ν᾽ ἀδίυς Βομι θὶὰβ 1)ιββοτί, ἀδ Βαρα!, 
Αλβορὶ: δἱ οοπίγα ἰυθίον Τυγ , ἰπ 
Το ββοτὶ, ἀς Βαθηο, αὰϊ ποδὶβ ρογβυδά δέ, 
υδηναθδη) ϑοογαίθϑ (816 δχϑπιρίατ ποῦ 
ΒθΟΌΤ [ἢ ΟΆΓΟΘΙΘ ΒΒΡῸἾ886, βεά θυ θά δ πὶ 
ΤᾺΒΌΪ τα πὶ 0588. πιδπιοτία ἰθηυΐδθο νἱάθ.- 
δίυγ, Τλῖορ, 1. 11, 41. ᾿ἰρβίυβ. ἃ ϑοσγαίθ 
οοηβορίο ἔδυ} ἱπιιπὶ τοΐετε : ἐποίησε 
δὲ καὶ μῦθον Αἰσώπειον οὐ πάνυ ἐπιτε- 
τευγμένως, οὗ ἣ ἀρχὴ, Αἴσωπος ποτ᾽ ἔλεξε 
Κορίνθιον ἄστυ νέμουσι, Μὴ κρίνειν ἀρετὴν 
λαοδίκῳ σοφίῃ.  υττ΄. 
μήτ ἢ ϑς. εἰς ἔπος 5. εἰς μέτρον. 

ῬΙ]αίατοῦ, βοίοη, Ρ. 80. Α. ὕστερον καὶ 
γνώμας ἐνέτεινε φιλοσόφους καὶ τῶν πο- 
λιτικῶν πολλὰ συγκατέπλεκε τοῖς ποιή- 
μασιν, εἰ πηοχ ἰδἰά. ἔνιοι δέ φασιν, ὅτι 
καὶ τοὺς νόμους ἐπεχείρησεν ἐντείνας εἰς 
ἔπος ἐξενεγκεῖν. ῬΙίαϊ. Ῥτοίαρ. 8. 43. οὗ 
κιθαρισταὶ ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα δι- 
δάσκουσι μελοποιῶν εἰς τὰ κιθαρίσματα 
ἐντείνοντες, ῬΊεῦ, Ρ. 38, Ε. τὰ πρὸς 
αὑτὸν ῥηθέντα ἐντείνας εἰς φωνὴν πρὸς 
τὸν παρόντα τὰ αὐτὰ ταῦτ᾽ ἂν πάλιν 
φθέγξαιτο. 126 τὰ 'ρ58 οοηΐ, Ὀίορ. ποτέ, 
᾿λ. 4), αδὶ Ῥυίμνοβ ἰδιϊαβπιοαϊ {θυ πὸ νετ- 
βίου!οβ ῥγοΐογέ, ποὴ σου ἢΠ05, ΟΡἱ που, 
δισίοτίβ, 4 8π| 651, αυοῦ ἰδία επι ἰδινάδέ, 
ἱπ᾿ απ Ἡγιηπὶ ἴθ ΑροΟΙ ἤποιη, Τμοπνῖβι, 
Ου, χὶν, Ρ. 321. καί ἐστι Σωκράτει προοί- 
μιον πεποιημένον ἐν τόνῳ ἑξαμέτρῳ πρὸς 
τὸν θεόν. Ηεινν. 

καὶ τὸ εἰς τὸν ᾿Απόλλω προοίμιον] Ῥα- 
ἀπεπὶ ποιπῖηδί [106 1.. ὁ, 41. καὶ δεθεὶ----- 
καὶ παιᾶνα κατά τινας ἐποίησεν, οὗ ἡ 
ἀρχὴ, Δήλι᾽ ἴΑΆπολλον χαῖρε, καὶ Άρτεμι, 
παῖδε κλεεινώ. Τὸ ΟἸγυ5, Οτι αἱ, ρὲ 
507. (, Σωκράτη“ ---καὶ παιᾶνα ἐποίησεν 
εἰς τὸν ᾿Απόλλω καὶ τὴν Ἄρτεμιν. Ἐρϊεῖοί, 
Τ ββοτγί, ἦν, 4. ᾿.. ὅ90. καὶ πῶς ἂν ἔτι ἣν 
Σωκράτης, εἰ ταῦτα ὠδύρετο; πῶς ἂν ἔτι 
ἐν τῇ φυλακῇ παιᾶνας ἔγραφεν ; Δί πο- 
ἴδῃ προοίμιον τοῖϊπεῖ Τποπιῖβε, Οτ. ἢ, ρ. 
21. Β, Σωκράτης---ἰἤετο δεῖν ἐκτιννύναι 
τὸ χαριστήριον τῷ τε ᾿Απόλλωνι τῆς 
μαντείας καὶ Χαιρεφῶντι τῆς ἐρωτήσεως" 
καὶ ἔστι Σωκράτει προοίμιον πεποιημένον 
ἐν τόνῳ ἐξαμέτρῳ πρὺς τὸν θεόν. Οιιπ' 
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᾿ " " ᾿ Ύ , ᾽ ᾿ ᾽ 
δεῦρο ἥλθες, ἐποίησας αὐτά, πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. 
[8.-.:11.1 Εἰ οὖν" τί σοι μέλει τοῦ ἔχειν ἐμὲ Εῤηνῷ ἀπο- 

’ὔ Ἷ ο “ 6 Ν Ρ “" Τὸ ᾿Ὶ “ ».»,ὔἹ κρινασθαι," ὁτῶν με αὖθις ἔρηται, εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ἐρήσε- 
ΚΝ ᾽ὔ ’ ’ 

ται, εἰπε τί γρῆ μεὶ λέγειν. 
᾽ 7 ΕΙ ».-"ὋἫ» “ 

Λέγε τοίνυν, εφη, αὐτῷ, ὦ 
͵ » Ὁ ᾿ [] ᾽ὔ , Ὁ » 

Κεβης, τἀληθῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνω" βουλόμενος οὐδὲ" τοῖς ποιῆ- 
ψ - 7ὔ ᾿ »"Ὕ 3} μῶσιν αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἰναι ἐποίησα ταῦτα! ἤδειν γὰρ 

5 ἀποκρίνασθαι ἬΔΤΙΦΙ, : ἀποκρίνεσθαι "-.---᾿» ἔρηται ΓΔΠΦΟῚ,Β εἰ το ΤΥ : ἐρωτᾷ 
“ς.- με θα ΔΠΦΟΔ,.---" οὐκἀκείνω 1.--" βουλόμενος χαρίσασθαι οὐδὲ (,, βουλό- 
μενος χαρίσειν οὐδὲ Δ.---ἰ τοῦτο ἘἙ.--" ὡς ὅτι Ἴ(.---" λέγειν ἘΠΦ, λέγει ΓΔΟΗ͂ΐ εἰ 

δὶ γΕγδ βυπέ, δ] 108 [6 6586 σθηπβθηᾶαμ βἰξ, 
86 μεῖοσ ἴη ἀιρο!!ΐηθια εἰ Πίδπατη, Εχον- 
ἐΐα, προοίμια, Ῥαδπυπ) εἰ ΑΡΟ ἢ πὶβ ρτο- 
τα ἤμΐβθ6 νἱἀοηίαγ, Τμυοσγά, ἐἰϊ. 104. 
οπποσίοι Η γτπηυπι ἴῃ Α ΡΟ  Ππιϑ ἀϊοὶς 

προοίμιον ᾿Απόλλωνος. Ὠΐορ. 1. νϊ, 57. 
τηδιποτηῖ Επαροάοο! 5 προοίμιον εἰς ᾿Απόλ- 
λωνα" 0] αἰϊὰ ἠβ ἢδο νοοΐβ ποίίοπϑ ἱτᾶ- 
οἷς Μοηδρίαβ, Ῥδυβδη, χ, 8, ρ. 817, 
᾿Αλκαῖος ἐν προοιμίῳ τῷ ἐς ᾿Απόλλωνα. 
Τογραπᾶη προοίμια 5ἰπιρ]Ἰοϊξοτ, πυΐὶο δά- 
αἰΐο ἀεὶ ποιηῖπθ, ἰδυᾶάδε ῬΙ]υίδτε. ἀθδ 
Μυείοδ, Ρ. 1132. Ὁ, εἱ 1133. Ο. υττ. 

᾿Απόλλω] ϑυΐ488 ν, Ἰξωκράτης ποτηϊπδί 
ὕμνον εἰς ᾿Απόλλωνα καὶ Αρτεμιν. Εχ 
400 ἱπιε! ρὲ ροίερε, ᾳυο βρεοίεδηϊ νογῦδ 
Ἀρυΐεῖ ΕἸοτα, ρ. 368. Εἰππθπὴ. “ (ἃ- 
Ὡϊ1--- Θοσγαίεβ Ἡγτηηοβ τ᾿ εἰ Αττίαπὶ ἱπ 
Ἐρἱἰοίει, 11, 6, Ρ. 84. Βαϑὶ!. καὶ τότ᾽ ἐσό- 
μεθα ξηλωταὶ Σωκράτους, ὅταν ἐν φυ- 
λακῇ δυνώμεσθα Παιᾶνας γράφειν. ΕἸβοη. 

προοίμιον Υϊὰ. βοΠο]. κα ἤβςῃ. 5, 1}. 
7. δὲ ϑραπίνθιη. ἴῃ (δ! ἔτ. Ρ. 3, Ἐοπϑτ. 

- ἄτὰρ καὶ ΑΠβεέῖρρυβ βαρτα ᾿δυάαίυ 
Ἰερῖε ὥσπερ καὶ Ἑηνός. ΑἹ νεῖ οβί 
νυ ρεία [θοἰϊο : χυλαν σϑγίυπι δὃϑὲ πὸ οἢ- 
ΣΘγΘ ᾿η80] θη αυδάδῃι, καὶ ἄλλοι---ἀτὰρ 
καὶ---. Οἱπίοτυπι Τυῦ, δὲ Αὰρ. Ιερυπί 
ἤδη ἤροντο εἰ ἘϊοϊπῸ5 Ῥατισυϊαπη ἤδη 
Ρίδιια ποῆ δχργεβϑῖξ, ΕἸβοη. 

ἘΛηνὸ2}] Εκθπιβ ἢἰς ἰάδιω οϑπβεπήυδ 
66ϊ, αυΐ οἱ Βορξήϑιδ εἰ δΙοηυδηιίεα ἀοοίοτ 
πηιϑσιβοσζαῖυγ ἃ Β]δίοπε ἴῃ Ῥῃδάγ, Ὁ. 858. 
σ. εἰ Αροΐοκ. Ρ. 859. Ο. Ἰάειπαυε ροείᾶ 
εἸθρίδου, οεἰθυτῖος 6 ὅυοῦα5, ᾿υθςα Εὰ- 
Ὀχὶς. Β. Ο. ᾿. ρ. 449. "ἰφυΐϊάεπι νετὰ ρο- 
ἀτϊαϊέ, δυσίοτο Εσαξοβίμοπε, αν ἴοπ 
ἴῃ Ἐδηνὸς, “ ἀυοβ ἔιΐβθε Εθεποβ Ῥαπος, 
εἰεμίε ροοίδ8, ᾿υοτυχη ᾿ππέογει δΑ ] ἐ6Π| 
ἐποίδπαλββε ; Ῥ]δίοπδιῃ δαυΐεπι τηδηεῖ559, 
θωτνέρου αὑτῶν ᾿ ᾳφυοὰ ροθίγοιγινπι οχ βυδ 
ἦρϑ8 ρειβοῦδ Ηδγροοσταίίοῃ ἐϊα ν]άθίιγ 
οὐπέπδε, φυλϑὶ Ρ]δἔρ αἰέθγαπι τιϊπβ οαἰ 6- 
ῬΤεῖα τπειβογανοτιί, [πο δῇ νερα αἶχ. 

εὐἰξ, Ἰυάίςαγα ποῦ δυᾶθο ; ποὺ δὰ υδὶ- 
οαπάππι ηὐυἱά ταοτηδπὶϊ δάϊογαπς Νῖο, 
Τοϑηβὶβ ΕρΙΡ ιν ἃ, ἰχ. ἱ, Β σαὶ, δὰ Ατο- 
ἰοπιίάοτ. Ρ. ὃ, Ἀοίβι, ἱπ Νοιια Ροοία- 
το Απιμοϊορίοοπι Ὁ. 210. εἰ Ρὶ Βυτ- 
πιδηῃ, ὅθ, δὰ Ψδ]εβιὶ Εππεπά, ᾿. 216, 
νυττ. 

Εὐηνὸς:} Ἐπυεπὶ ῬδΩΙ, ϑορ δίς, αυΐπ- 
406 τηϊπαγυῖι τηοτοδὰς υἱτίαζεπι πυπ)ᾶ- 
πᾶσα ον"! πα ἀοσθπίβ τηεπίϊοπεπι ἴδ- 
οἷξ ἴα Αροΐορ. ϑοοτγ, ρ. 3ῶ0. Β, Ρίαϊο 
ΠΟΙ 5ὶπὸ δἰΐαυδ οὨ 18 ἱγτβίομθ. Ἐωπ- 
ἄδιν ροφίλπι ἕαϊϑδθ, εχ Ῥμσάτο ἱπίθ! Πρὰ- 
τὰῦ δ. 112. τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον Ἐη- 
νὸν εἰς μέσον οὐκ ἄγομεν, ὃς ὑποδήλωσίν 
τε πρῶτος εὗρε καὶ παρεπαίνους ; οἱ δ' 
αὐτὸν καὶ παραψόγους φασὶν ἐν μέτρῳ 

λέγειν μνήμης χάριν. Σοφὺς γὰρ ἁνήρ. 
Ηἰς πιίϊεπι ουπάσπιαιθ σγᾶναπι τπουϊζατὲ 
Βοσγδεῖβ 5ΕΓΙΠΟΘΠῚ ΠΌΒΠ πὸ ΘΠ 59: Πη8 
αυΐάοπι ἀδοογεῖ Ποιηΐπὶβ σαν} δϊο, ὅ1π|- 
πνΐδ5 τῆοχ νϑυδῖβ ΒΡ ἰδέα ρογβ  Π ΠρΊτΣ ᾧ, 
18. Οἷον παρακελεύει εἰς, ἨξΙΝΟ. 

8, 11]. τοῦ ἔχειν ἐμὲ] [πιο τοῦ ἔχειν 
με. Ταπὶ ρτὸ ἀποκρίνεσθαι ὁ ΤαῃΡ. 5Ξοτὴρεὶ 
ἀποκρίνασθαι, ηαοὰ ἔδοίυτα Ῥτοῦθδθυπε, 
4υἱ υἱηυδαυθ ἱηβηἰεῖν! ἀἸ εγοπ ΐηπὶ ρετ- 
βροχϑῆιμέ, Ῥοῖτο Αὐζ. αὖ ἐρωτᾷ. 89. 
2. αὖθις ἔρηται. Ηξειν». 

ὦ Κέβη:] Αὐυρ. ὃ Κέβης. Τυρ. ὦ 
Κέβη. Ετεοη. 

ἀντίτεχνος] Εὐχαυλϑῖία ροβιαπι εδὲ μος 
Ιοσο. πδηὶ ἀντίτεχνοι ὁἰουπίυτ ροείδ, αυϊ 
φτοάαοεῖβ ἴα ἐπεαίγαπιν ροσδπιδαέῖβ ἀε ραί ππδ 
Ἰπίεν 36 σετίδπίέ, ν. αβδον, δὰ Αἰδιεπ, νἱ, 
Ἴ. Ρ. 418. Ῥιοίπυπ ἰρσίταγ ποῦ ἀεδορδι 
Βυ}05. νοσδΌ0}} ἱπίετρτοίδιϊοπεπι ἀρ }}- 
ξεῖ δἴριγ. νϑιὶϊὲ δπὲπὶ νετὺδ 9, 
"πὸ ἰά εἰοοῖδδε, ποπ πὲ, υεὶ οἰδὶ ξγα{βεα- 
τ, τεῖ συπι 98 εαγηππίδωιδ ἀεοστέανεηι. 
ΕἸβ0η. ' 

ἤδειν γὰρ] ΜΟΙ ρΆτετω ἔοτταδπὶ ργὸ Αἵ 
4ἴ.8 ἤδη τεϊαυ, πε μὲς πίδ!}! ἐπο- 
ἰδίαι ε Οοὐὰ, ειν. 

τι, {{ἰϊ. 10. 
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ε Ἵ ν 5" ᾽7ὔ κ' ΕῚ ᾿ 7 ’ὔ 

ὡς" οὐ ῥάδιον εἴη: ἀλλ᾽ ἐνυπγίων τινῶν ἀποπειρώμενος τί 
Ξ ᾿ ͵ ’, ᾿ 

λέγοι," καὶ ἀφοσιούμενος εἰ 
4 ’ὕ 

ἀραΝ πολλάκις ταύτην τῆν 
’ὔ 3 ᾽ὔ Χ -“ ΟῚ Ἀ ὃ») Ν “δ ᾿ 

μουσικήν μοι ἐπιτάττοι" ποιεῖν. ἥν γὼρ δὴ ἅττα τοιάδε 
᾿ »ν » 7 

πολλάκις μοι φοιτῶν σὸ αὐτὸ ἐνύπνιον ἔν τω παρελθόντι 
κ᾿ Ν ͵7ὔ 

βίῳ, ἀλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ} λέγον, 
δὰ ᾽ Ἀ ’ὔ ΟΡ . ᾽ 

{9) Σώκρατες, ἐφη, μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου. [8. 14.] 

μὰν 7(.---ονν ἄρα βιρτα νϑύβαπὶ 2{.----τ ἐπιτάττει ΛΠΦΕΒ.--" δὲ δἀἃ ἸΓΔΛΕΠΥΦΟΘΗΙ 

ὡς οὐ] ΤΡ, ὡς ὅτι οὐ. ὕ, νϑτο, (ὐοτία 
Χεπορίοη ᾿ΐᾳ Ἰοαυλίυγ, Μοχ Τυδ. τί 
λέγειν, καὶ ἀφοσιούμενος. Λυᾷᾳ. ἀποπει- 
ρώμενος. Καὶ τί λέγοι ἀφοσιούμενος, 
τηδῖο. ΕἼΒΟΗ, 

εἰ ἄρα πολλάκις] πολλάκις πἷς αἱ πιοχ 
εϑὲ ξογέρ. Ῥιατ, 8. 32, ἐὰν ἄρα πολλά- 
κι νυμφόληπτος προϊόντος τοῦ λόγου 
γένωμαι. Το. ᾿. 179. Β. εἰ δ᾽ ἄρα 
πολλάκις μὴ προσεσχήκατε τὸν νοῦν τῷ 
τοιούτῳ. Ὁ. 194. Α. εἰ ἄρα πολλάκις 
αὐτὴ ἡ καρτέρησίς ἔστιν ἀνδρία, Ῥοι᾿ τς. 
Ρ. 283. Β. Πρὸς δὴ τὸ νόσημα τὺ τοιοῦ- 
τον, ἂν ἄρα πολλάκις ὕστερον ἐπίῃ---λό- 
γον ἄκουσόν τινα προσήκοντα. Ατϑίορῇ. 
Ἐπε], 791. σεισμὸς εἰ γένοιτο ἠπραρῷ μδρι 
Ἢ πῦρ ἀπότροπον εἴς. Ιδϊ4. 1105, ἐάν 
τι πολλὰ πολλάκις πάθω “Ὑπὸ ταῖνδε ταῖν 
κασαλβάδοιν. Ῥτοίαρ. δ. 126. μὴ πολ- 
λάκις ἡμᾶς ὃ "Επιμηθεὺς---σφήλῃ ἐξαπα- 
τήσας. ΔΙΐαὰ 6 ῬΙαίοηα ἀδθὶὲ Ἡδφαβα, 
ϑρεο, (τι, Ρ. 135. δὰ 18}. Ρ. 194. Α. 
τηαΐα ἰάπιεπ, ορίπον, ἰάθη ἤπσ {ΓΔ ἢ 6.5 
1114 ᾿πέγα ᾧ. 49. ὥσπερ γε καὶ Σιμμίαν τις 
ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη. Νε- 
416 Θπΐπὶ πᾶποὸ νἱπὴ μᾶΡογὸ πολλάκις νἱ- 
ἰδίων π|βὶ ροβί εἶ 5. ἐὰν, μὴ, ἵνα μῆ. Ἀά᾿, 
ὙΤπαογά, 11. 18. μὴ πολλάκιε----τοὺς ἀγροὺς 
αὐτοῦ παραλίπῃ καὶ μὴ δηώσῃ Α Ὀτεϑο ῖ5 
Θηαυοἰά, Ρ. 174. [εἰ Αὐοίατ, ΤἬπογά, μ. 
267. οἰίαπία ΤΊΒΟΝ. 1 σοπιράτγανῖ ὙΊΓρΡῚ}, 
“ἄπ. ἰ, 148, “Α΄ νροῖυἱ τᾶρπο ἱἰπ 
Ῥορυϊο αὐὰπὶ βέθρε σοοτίϑ εβὶ θα ο.᾽ 
ἮεΙΝΡ. 

πολλάκι] Νοη 6886, συοᾶ ποπηυ]]ῖ 
στοϊυπί ᾿υτέε, βοὰ δὰ εἐχρίεπάδπι οτγαίο- 
ποι ἔλοογθ, υἱ δρᾷ πὸ5 δ9αγ, οβίοπαϊε 
ΨΥ, ἀφοσιυῦσθαι οδὶ ἤασενε αἰϊψϊα απϊνιὶ 
γε ρίοηε ἐαϑοίοοπαϊ σαιι8α. Βεοκ. 

πολλάκιε--- ἐνύπνιον] ὙἙΒομι. Μ', αἴοτι 
γοΦοιτᾷν. ΕἼΒΟΗ. ᾿ 

. πολλάκις μοι φοιτῶν --- τῷ ἐνυπνίῳ] 
Ἡκο Ὀτγενὶ βιιπηπια, εἴ ἀΐνοτβα ἈΠΟΌ Δ ἔτ πῇ 
ἃ ὕτοο, δχϑιῦρ!ο, οχ πιοπιοῦϊδ 50} δαί, 
τοῖο! ΟΠδἰοἰάϊπ5 ἴῃ ΤΊπηεθιιπὶ Ρ]αί. Ρ., 
849. “ ϑιθρεπηπιετο ὑπυπὶ εὐ ἰάθη το ῃ] 

Βοιηἶθπι δἀνοπίδηβ πὶ αἰΐα δίαιθ αἰϊα 
ἔοτπιδ, δε θαὶ τὴ πᾶύϑγθ ορθγᾶπῃ ΠιῸ- 
βίος. [Ιἃ ἐρὸ πύυῆὸ υδὰ δ ποροβοϊ δα 
τπιοτίδιιαϊ δἀπιοπϊίυβ, ᾿πιογργείου ἢβοίθ- 
πι8, υἱ Ὠνπιηθτ), αθεπὰ ͵δῖπ ἀθάυμ ἰπ- 
δ ταδταπι ἴῃ ΔΑ ρο  ἴπθηι, σοι δαπι ; πα 
Ρτοπ ἶβϑ8ϊ ἀθθίιογ οἱ νοῦ τθβ, ν᾽ πὶ ρεϊαβ 
ἢπῖαπ. Μίυβίοβ αὐἱρρθ σοπβδηρυῖΐπε- 
ὯΠῚ 6586 ροδίϊοδπι, ρϑῖδπι εϑὲ οπιῃἰδε8.᾽ 
γυττ. . 

τὰ αὐτὰ δὲ πογίάμ δ Θυοΐ δχ σομῃ)δοίυτα 
τοβίϊυἱ ἀοθοῦαὶ, δὲ πος Δυρ. εὲ ΤῸΡ. 
ΘχΒθδηΐ, ὑπάδ τϑοθρὶς Ἰ8πὶ ἘΊβοῦ, ΕἸ- 
αἰπυ8 : ἐπβογανίμηι ἑἀδήπ ἐἰσεξ αἰα αἔφιιδ 
αἴἶα Ξνηνα 8686 πυϊιιὲὶ ΟΠ ἜΤ ΕΗ.8 δαίίθηι 86ηι- 
ῬΡῈΡ ἑέα Ῥναοορῖε. ἤπινν. 

μουσικὴ] Ὀϊουπίογ πππὸ ΟΠῈη68 ατέδ8 
εἰ αἰβοὶρι πα 1ἰδεγαίθα μουσικὴ: ν. Αἡ- 
βίορ!ι. Εφαεΐι, 188, ΖΕ] απ. Ψ, Η, χὶϊ, 50. 
εἰ Ἰδὲ Ῥεήζοπ, ππηρ ρῥ᾿ὐοβορλΐα : (ϑῖταθο 
χ, Ρ. 717. Β. Μουσικὴν ἐκάλεσεν ὃ Τιλά- 
των, καὶ ἔτι πρότερον οἱ Πυθαγόρειοι, τὴν 
φιλοσοφίαν. καὐὰ. ἙΠ6ο δια γγηῦβ Μ, Π, 
Ρ. 12, δὲ ἰδὲ Βυ  Α τ Ρ. 2310.) αυᾶπὶ 
Βοστγαῖθβ νοσδῖ μεγίστην μουσικὴν ρτορμρίοτ 
8 1 11ταΐοπὶ αυτοϑιϊοπυτη δὲ ἘΠ᾿ ΠΑ ἔθη : 
πῆς μοεέΐοε (ν. ῬΙαῖ, ἀδ Αυὰ. Ῥοεῖ, 2. 
Τοτοπέ, ΡΒοτη), ῥτοί. 18, ΗἩεδαίομπι, Ῥτοὶ, 
238.} αυδ ἃ βοοσγαία αἰοίίν δημώδης μου- 
σικὴ, αυἱϑ οἴΐαπι ἱπάοσίοτγιμῃ δυτὶνιβ εἴ 
ἸηρΘΠΒ σοηβι}}}, εἴ δηϊπιοβ ἀοἰθοίδξ αἷς 
406 σαρὶϊ : πὰπο αΥἵϑ [αοϊοπἀογα απ θη" 
εἰογιηῖμθ πιοάογμηι, αυἷδ μοστθ ογᾶπί 
αυοπάδηι ἰἰάοπι πιυβῖοὶ, ν, Οἷο, Οτδί, 11}, 
44. ΕΊΒΟΗ. 

μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου] Μπιδβίσανα 
ας εἰ ἐγαοξα" ποίει ἴζὰ δοσερὶξ ῥττηυτη 
ϑοογδίθβ ῬΓῸ 51πηρ|1οἱ ξαο, ἀοῖπαά δ βθηβὰ 
ἐχαυϊδι(ίοτε δὰ μοσβὲν δὲ Ὁθγϑμα ΘΟΉ}- 
»οβζϊοπένι υϑίυιῖ, υἱ πιοχ ἵπ ἥπθ Βυ]8 
δ, μύθους τοὺς Αἰσώπου---ἐποίησα. Αἰ- 
τογυπὶ ἐργάζεσθαι μουσικὴν, μλιεοβορἠΐαπι 
ἐγασίαγο, ὃχ ἢος ἰσοθὺ ϑβυβοδρίυτα, 8} 
Ὀβυγραταπῆ: ν, ο. Τα απ. ἴθ Οἴθ5ΆΓ, ρ. 
811. Ο. ἀε Ηαάτίδηο, βαθεῖαν ἔχων ὑπή- 
νην, ἀνὴρ σοβαρὸς, τά τε ἄλλα, καὶ δὴ 
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Καὶ ἐγὼ ἕν γε τῷ πρόσθεν γρόνῳ, δ περ ἔπραττον, τοῦτο 
ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρωκελεύεσθαί σε καὶ ἐπικελεύειν, 

ὡς πῈρ οἱ τοῖς θέουσι διακελευόμενοι" καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ 
ἐνύπνιον, ὃ πὲρ ἐπρῶττον, τοῦτο" ἐπικελεύειν," μουσικὴν ποι- 

εἶν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης 

δια 

μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ 

1,5.---.} παρακελευόμενοι 1,, παρακελ. 1,-τ-- τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρακελεύ- 

καὶ μουσικὴν ἐργαζόμενος. ΤΠαπιῖδι, Οτ. 
ΧΧΧΙ͂Σ, Ρ, 860, 18, ἐμαυτῷ, φασὶ, καὶ ταῖς 
Μούσαις ἄδω, καὶ ἐργάζομαι τὴν μουσικήν" 
αυς δῃποίανίηι5 ἰπ Ἐρίδε, Οπῖς, Ρ. 28. 
“Ἔπρα5 82. 'π ΤΠΘορταβίο, ρ. 81. ἀδύ- 
νατὸν δὲ κιθαρῳδὸν ἐν ἀπορίᾳ τῆς κιθάρας 
μουσικὴν ἐργάζεσθαι. Ἡϊποτΐηβ Οὐ. ἢ, 
9. μουσικὴν δὲ καὶ ἡμᾶς κελεύεις ἐργά- 
ἕεσθαι. ἌΥ τττ. 

ἢ. 12, ὅπερ.--- ἐπικελεύει»)] Ητο νεῦρα 
ὙΤθοτ,, οἰϊαξ ἴθ Παρακελεύομαι. ΕτΒοΗ, 

παρακελεύεσθαί τε καὶ ἐπικελεύειν] 1. 
ε, αὐϊογέαγὶ δὲ ἐπβαρεν ἠοτίαγὶ, ργοι 
μὲ σαΓΤ ἐπ ἐξ πῇ σαγγιε πογίαγὶ ρενριπξ. 
Βίηρο εχ Θϑί νἱβ ἴπὶ ἰΐθγαμ 8 νοσΌ 5 118- 
ἄδην αἴνουθα ρυθροβιοημα σομπιροβὶεῖβ, 
Ηυ]υβ Θχδιηρία ἔογιπϑο 8110] Ἔχ ργομπνθῆνιβ. 
Οὐπηρᾶτγϑῖῖο διυΐθιῃ ἀποία δὲ χ ρσονθυθῖο 
εὐγτοπέθηι ἐποϊέαγε, ἀδ ητιὸ Εταβινι5 Αὐδρ. 
Ρ. 1610. Ααάδαδίυγ Ματίη, Ψ 10, ῬτοΟΙῚ ρ. 
82. οαΐξ, 4, Οἴςοτο Εἴη. ν. 2. " Τὸ δὺ- 
θη. Πογέα ΠΤ ΟΠ 65 συτγϑηΐθιῃ αυϊάθηι.᾽ 
γγυτυ. 

παρακελεύεσθαί τε καὶ ἐπικελ.} Ἐξεοίθ 
ΕἸβοῖι, παρακελεύεσθαι Θχρ!οαΐ ἐογέαγὶ 
αἰέφμοπι, πὸ αἰλριϊὰ γαεϊαξ ; ἐπικελεύειν, 
ἐποίίαγε ξαοϊεπέεπι. Χαπορὶν, Ουτορ. νἱ]. 
3. 217. σὺ δὲ---παράγγελλε τοῖς ἑαυτοῦ 
ἐφορᾷν τε ἑκάστῳ τοὺς καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ 
τοῖς μὲν τὸ δέον ποιοῦσιν ἐπικελεύειν, 
τοῖς δὲ κακυνομένοις ἀπειλεῖν ἰσχυρῶς. 
ἨἮξιν "Ὁ. 

καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐν] ΤΙ Ξογπηοπῖβ 
βίσυσζιγα (πὶ [10], ἑὰπὶ 46 Άρ. ἵν, Ρ. 
432, 10. πάλαι φαίνεται πρὸ ποδῶν ἡμῖν 
ἐξ ἀρχῆς κυλινδεῖσθαι καὶ οὐχ ἑωρῶμεν ἄρ᾽ 
αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἦμεν καταγελαστότατοι, ὥσ- 
περ οἷ ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες ζητοῦσιν 
ἐνίοτε ὃ ἔχουσι, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτὸ μὲν 
οὐκ ἀπεβλέπομεν, πόῤῥω δέ πη ἀπεσκο- 
ποῦμεν. ΙΡ]α. 1]. Ρ. 418. Ὁ). Οὐκοῦν 
καὶ τρίτου εἴδους τοῦ τῆς γοητείας ἅμιλ- 
λαν ποιητέον καὶ θεατέον, ὥσπερ τοὺς πώ- 
ἍἌους ἐπὶ τοὺς ψόφους τε καὶ θορύβους 
ἄγοντες σκοποῦσιν εἰ φοβεροὶ, οὕτω νέους 
ὄντας εἰ δείματάτε κομιστέον εἰο. ΠΕΙ͂Ν. 

μουσικὴν ποιεῖν] Υ οτιΐ πμιϑίσαηι [ὰ- 
ΕΕΥε, ΘᾺ ἤρυτα αυδ 1 ἰπὶ ἀϊουηΐ, “ πιθ- 

ἀϊοϊηδπι ἔλοοτο. ΞΈΛΠΠΑΝ, 
τοῦτο ἐπικελεύειν μουσικὴν ποιεῖν] Νοπ 

ἐπα ταΐδ ἴῃ [19 ΞΟΥ ΠΟ ΪΒ 68ὲ Ὀγονῖζδα στο 
ἵπ πιοάπι ἐπι 6 Π᾿σϑπά!, αιιαϑιὶ βογρέωμ 
ἴοτοί τοῦτο λέγειν ἐπικελεύον μουσικὴν 
ποιεῖν. Οὐοπῖ, ποίδίᾳ δὶ Τηθϑιθί, ᾧ, 
128. Ηεινν. 

ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης μου- 
σικῆ}] Νίπν ἰρβα νυἱπῖυβ εἰ βαρί μία 
σοπεποίυγ μ851 πη ϑῖοβ οοποθηΐα : ὑξ 
Βυθ πᾶ 6 5ρηϊβοδὶ ΡῬΙδαΐο, ν. ο, Ἔθρ, 111. 
Ρ. 442. Ε΄ ἵν, 584. Ο, ἴκοῖ, 249. Ἡ, 
Εχ Ῥυτπαροτίοῖβ δποίαιη ν. ο, Τίπῖθο [ωὸ- 
οἵῸ ρ. 557. Εἰ [Ξξξρ. 104. ϑί6ρ!..} Τῆθαρα 
δρυΐ διοθαυτπι ὅθσπι, 1, ἢ. 8---ξ12., Ὑ.»- 
ἀοαίυν ϑοχίυβ Ετηρίτ ἀν, Μδίῃ, νἱ. 
138, ῬΙοκία, πῃ. 1]. μ. 304. εἰ 307, Ῥοτ- 
Ρῆγτ. 46 Οτδα, . 19. Ρ. 225. δἀϊι. Ηο]βι, 
ἵνυτσ. Οοπῇ, ᾿θι Ῥτοίδρ. Ρ. 326. οἱ |, 
ἰχ. 46 Εθρ. ρΡ. 280. Μακ. Ἴ γγ. μέλει αὐτῷ 
μέτρου ψυχῆς καὶ ῥυθμοῦ καὶ μέλους καὶ 
σχήματος τοῦ περὶ τὰς πράξεις καὶ τὸν 
ἄλλον βίον. Τ)ῖ55. χνὶ. 1, ΕΟ ΗΒΤ, 

φιλοσοφίας} ΟἿ, ἀς Εθρ. νὴῖ!, ρ. 548, 
Β. λάθρα τὰς ἡδονὰς καρπούμενοι. ὥσπερ 
παῖδες πατέρα τὸν νόμον ἀποδιδράσκον- 
τες, οὐχ ὑπὸ πειθοῦς, ἀλλ᾽ ὑπὸ βίας πε- 
παιδευμένοι, διὰ τὸ τῆς ἀληθινῆς Μούσης 
(1, μουσικῆς) τῆς μετὰ λόγων τε καὶ φι- 
λυσοφίας ἠμεληκένα καὶ πρεσβυτέρως 
γυμναστικὴν μουσικῆς τετιμηκέναι. Μῖον- 
σικῆς ἀρρεϊ!δίϊοπα ἱπίοσααπι ὑπίνογβδαι 
β'σηϊ σαι! παιδείαν σοπδίδξ ; ἢεδς ἰδηδα 
ΒΟΟΤΘ 8. σαοτποάο δἰηΐ ἰηξ6 Πρ θη 8, 48- 
οαταὶ ὄρτερῖυθ ὈΒΙΟΒΟΡἢΪ ἸοσὰΒ ἰπ 1.8- 
ἐδοί, Ρ. 188. (. ὅταν ---ἀκούω ἀνδρὸς περὶ 
ἀρετῆς διαλεγομένου ἢ περί τινος σοφίας, 
ὡς ἀληθῶς ὄντος ἀνδρὸς καὶ ἀξίου τῶν 
λόγων ὧν λέγει, χαίρω ὑπερφυῶς, θεώμε- 
νος ἅμα τόν τε Ἀέγοντα καὶ τὰ λεγόμενα 
ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρμόττοντά 
ἐστι καὶ κομιδῇ μοι δοκεῖ μουσικὸς ὅ 
τοιοῦτος εἶναι, ἁρμονίαν καλλίστην ἧρμοσ- 
μένος' οὗ λύραν οὐδὲ παιδιᾶς ὕργανα, 
ἀλλὰ τῷ ὄντι ζῆν ἡρμοσμένος οὗ αὐτὸς 
αὑτοῦ τὸν βίον σύμφωνον τοῖς λόγοις 
πρὸς τὰ ἔργα ἀτεχνῶς Δωριστὶ, ἀλλ᾽ οὐκ 
Ἰαστὶ εἴς, ΗξεινΡ. 

τ. ΟἹ, 
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τοῦτο πράττοντος. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἥ τε δίκη ἐγένετο καὶ ἥ 

τοῦ θεοῦ ὃ ἑορτὴ διεκώλυ! με ἀποθνήσκειν, ἔδοξε" χρῆναι, εἰ 

ἄρα πολλάκις μοι προστάττοι σὺ ἐνύπνιον ταύτην τὴν δη- 

μώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειθήσαι" αὐτῷ ἀλλὰ ποιεῖν" 

ἀσφαλέστερον “γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναι ἷ πρὶν ἀφοσιώσασθαι 
ποιήσαντα ποιήματα, πειθόμενον" τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω δὴ πρὼ- 

ΤΌΝ μὲν εἰς τὸν θεὸν ἐ ἐποίησα, οὗ ἦν ἡ παροῦσα ὦ θυσία: μετὰ 

δὲ τὸν θεόν, ἐννοῆσας ὅτι τὸν ποιητῆν' δέοι, εἰ περ μέλλει 

ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους" ἀλλ᾽ οὐ "λόγους καὶ αὐτὸς 

οὐκ ἦ ᾿ βμυθολογικός," διὰ ταῦτα δή," οὺς 4 προχείρους εἶχον 

καὶ ἠπιστάμην μύθους" σοὺς" Αἰσώπου, τούτων! ἐποίησα 

εσθαί τε καὶ α.---" ἐπικελεύει ΡΤ Δ.---- ἔδοξα Φ..--- ἀ μοι πολλάκις [.-- ἀπιθῆσαι 
ἐνόμιζον 

Ἵ, ἀπειστῆσαι 3.----ἰ εἶναι ἐνόμιζον μὴ ἀπιέναι ΔΠΦΌϑ, εἶναι μὴ ἀπιέναι 1{.---Ε πρό- 
ἂν 

τερον πρὶν ἂν ΔηΦοϑ, πρὶν (πρότερον ἰπι πηρ Δρροβίίο) Ἅ. -ἢ ποιήματα καὶ πειθ. 
ὐλδι τῶν ποιητῶν τ Π1.---ἰ μέλλει ἘΠΡῚ, : μέλλοι "ς.---Κ μύθους ποιεῖν α.---ὶ 

ΔΙ, ἢ Ἅ: ἦν "ς.---τι, θεολογικὸς Ε.--- δὴ δὐὰ ὙΔΙΗΦΟΞ:.--- 

ἀφοσιώσασθαι) Ἐλ μος νϑτθυπι ρετρθ- 
τι το δηΐθϑ ἐπίογογείθβ το ρυ ΘΠ θη 8 
ἸΚυβίογαβ, πποπϑὶ 6856, γοϊσίοπε ἀφξιηρὶ, 
απέρημηι το βίοπε ἰἰδέγατε, ἔασεγε αἰἰφμα 
απἰμιὲ τεϊβίυπε ϑοϊθεμαΐ οαλδϑα; ἃρυὰ 
Ἐδίπιδσυπι ἱπ 118 ΕΔΌτΙΟΙ Ρ. 390, Εχ- 
εαὐρία Βα)ι8 βιρτιὶ οδί "8 υἱάθδηίιγ 
ἃρυὰ ῬΡιυίατοῖ. Ορ. Μοτχαὶ. ρΡ. 287. Α. 
418. Β. 9838. Β, 1138. 0, Ψίζατυτα Ρ. 8. 
Ες 100. Ὦ. 487. Ε. Αππείάετα (. τὶ, ἢ. 
9ὅ. 7υϊέδη, Μίδορορ. Ρ. 389. Ο. υτυ. 

πειθόμ.}2 δΔΛυρ. εἰ Τυῦ. καὶ πειθόμ. 
Ἰμοοῦχα ἰὸς καὶ μϑθετεὶ δῖ μοβίίυμ, πρὶν 
ἀφοσιώσ. πειθόμενον τῷ ἐνυπνίῳ καὶ ποιή- 
μᾶτα ποιοῦντα. ἤπιν». 

αὐτὸς οὐκ ἦν μυθολογικὺ5] αὐτὸς μὲν 
(ϑοοταίθβ) ὅτε δὴ γεγονὼς ἀληθείας ἀγω- 
γιστὴς τὸν ἅπαντα βίον, οὐ πιθανὸς ἦν 
οὐδ᾽ εὐφυὴς ψευδῶν δημιουργός᾽ ἱπαηυὲ 
Ῥιυΐϊατοινα8, δὰ ἤυὰς ἰοσὰπι τεβρίοίθηβ, 
ἀδ Αυὰ, Ῥοεί, Εοβϑτ. 

οὐκ ἦν μυθολογ. 7 ἦν δος δὶ πιαίανετγβ 
ἴῃ ὧν, οοποϊπηϊοῦ ρᾶυἤο τοϊυπαϊΐοτημε 
δοι νριθυχυη αἰγουϊζαβ; π}}ὰ ἐδηιθη 
δηηθηθδίίομα δϑὲ ορυὺβ, πδὸ ροϑὲ ορίδι- 
νυὰ δέοι οἴπάοιθ ἀθθεῖ μος ἱπυροτί. 
Ληβίορη. Ψεθρ. 282. ὃς ἡμᾶς διεδύετ᾽ 
ἐξαπατῶν καὶ λέγων, ὡς φιλαθήναιος ἦν, 
καὶ τὰν Σάμῳ πρῶτος κατείποι. Ἐθοίθ 
δυΐθιη ῬῈΓ 56 μαδμοῖ ος ἦν. ἜΠΘδβ, ρΡ. 
127. Ὁ. ὁπόθεν δὲ ἔδοξέ σοι τοῦτο, ὡς 

Ἵ 
σ μύθους καὶ τὐρμὸ 

ἐγὼ ἂν μᾶλλον τὸν σὺν υἱὸν οἷόστε ἦν 
ὠφελῆσαι---τοῦτο πάνυ θαυμάζω. ἤειπν, 

μύθους τοὺς Αἰσώπου] «Αἱδορὶ ἔδθυϊδ5, 
4085 δυρτα ἀἰςοθαπίωγ λόγοι, δὶς μύθουφ 
ἀϊοὶ, πὲ οὐἱϊ τϊταπὶ δοοϊάαῖ, Νδπι οἕ 
Βιυ)υβπιοάϊ 9 ποπΥπιοσιιπ ΡΤ πο Π 68 
ΟΡΌπιβ βερίοθυ8 ἔγθαυθπίδηϊαυγ: εἴ 
υσοιπη.θ Ποπλθη {}}15. ἔᾺ θ0}}8. σοπιτουῃ 6 
οβῖ, εἴ 1ρ886. ῥγοιίβουθ λογοποιὸς οἱ μυ- 
θοποιὸς αἰεϊζυτ ; υἱ νοὶ Θχ ψεΐθγυσῃ ἰθβέΐσ 
τη πὴ ΐ5 195 ςοηῃδίδέ, 4888 δα Ἰου5 Ηπάβο- 
Πΐδτ 8 Ὀγεο δ οπὶ δυ]) οἷα ᾿ορυμίυγ : φαΐ» 
ὕυ8 δὐάδίυγ Ηπιοτὶ μ. 720. εἰ 724. 
Ἐδὶ ϑηΐπι μῦθος βρεοῖο5 βεπεη8 λόγου" εὲ 
ἴῃ ἀφῆπιιίίοπθ ροπλίυσ αρυὰ Τίθοη, εἰ 
Ἀρδίδμοη, πὶ Ῥτορβγιῆπᾶβμπι, μῶθός ἐστι 
λόγος ψευδὴς, εἰκονίξζων ἀλήθειαν. Ἐκ 
Ἰρβῖυβ μύθου ἢπὶδ δ ῥτοροβί[υπι, ΡΆΓᾺ 
Ροβίγσεπια δαάπιοπὶ οπθι) ςοπείπθηϑ, αὐ 
Ρἰοτπαθθ ἐπιμύθιον, δὶς εὔδιη ἴῃ 8||6ρὸ- 
τίοα Ἰῃίδγργείδιομθ, Ρἰδοϊίυτη δὰξ ῥγῶ- 
οθρίσιῃ ΡῈ βοίατη παιτδεϊοπεπι βἰρηἰβ.- 
σϑῖπ), λόγος αἰείϊοτ. Ετρο οτηηΐμο 
ἰοξίαβ ἔδυ ἀπολόγον, πλάσματος, ρδ1θ 
Βοία μῦθος, νετὰ λόγος Δρρεϊϊδίυγ : οἱ 
ὈὨΐνΘΙΘΘ σεγα Οταίῖϊο δ Πεία, [15 ποιηΐπἶ» 
Βυ8 βίη οδηίογ δὲ ἱπνίσθι ορρομυμέυτ: 
γϑ υἱἱ ἃ Ῥ]αίδτοπο ἀθ 5. Ν, Υ. 661]. Β. 
Οὐδὲ δὲ υπο δὲ δἰΐοβ Ῥ]αΐοπὶβ ἰοοοϑ ἰδὰ- 
ἀανίπιυβ: αὐΐδι8 δἀἀδίων Μαχίιη. Ἧγγ. 
Β βϑοτί, χχαχνὶ, ῷ. ἢ. 428, ὁ μῦθος ἀπελο 



ΦΑΙΔΩΝ, 9.1 

οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. [8. 18. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, 
Εῤηνῷ άξε, καὶ ἐῤῥώσθαι" καὶ ἄν᾽ σωφρονῇ ἐμυὲ διώκειν. 

ἕξ ἄπειμι δέ, ὡς ἔοικε, τήμερον: κελεύουσι γὰρ ᾿Αθηναῖοι." 
Καὶ ὁ Σιμμίας, Οἷον παρακελεύει," ἔφη, τοῦτο," ὦ Σώκρα- Κ. 5. ὙΥ. 

; 

σες, Ἑὐηνῷ; πολλὰ" γὰρ ἤδη ἐντετύχηκα τῷ ἀνδρί" σχεδὸν 

Ἅ1.--Ρ τοῦ ἘΟΤΙ, εἰ ρὑγ Λ.-- τούτους ΔΙΦΟΌϑΒ, ἐπ᾽ αὐτῶν 1.---ἰ καὶ ἐῤῥῶσθαι οπι 
8.---5 ἐὰν ΔΒ.---οἰ ὡς τάχιστα αὐἠά ὙΓΔΙΙΦΟΕ.--- γὰρ οἱ ἀθηναῖοι 8.----Υ παρακελεύει 
ἜΛΠΙΠ, εἱ μγ Γ.--ἷὖν τοῦτο δίς ἔφη ρουΐὶ 8, ροβῖ σώκρατες ᾧ.--- ἀλλὰ Φ.--- καὶ 1. 

θὼν ἐκποδὼν, καὶ γενόμενος ἐκ μύθου 
αὐτὸ τούτο ἈὄγοΞ" αἱ πδης ἀϊπιϊποιϊοηδηι 
ῬΙδῖοπὶοἶβ Θχθηνρ}}β ΕΠ αϑέγανιὶ Ὁ, Ηείΐη- 
βίυβ ἢ. 113, Ατήϑι1468 ἐ, ᾿ἷ, Ρ. 31. [υἡ- 
Βὺ5 11. Ρ. 48. πάνν ἐτέρφθησαν, ὥσπερ 
μῦθον, οὗ λόγον, ἀκούοντες. ϑεὰ ἰπ πο- 
τηΐπθ μυθολογικὸς οἱ μυθολόγος, ποπ 
ἀἰδ)υποίίο. λόγον δἰ μύθον, 864 ροῖϊιβ 
σοη]ιποίίο, ἐχβίδὶ, δὲ λόγον ἀδἰίαια 8ἰ ρηὶ- 
βοδῖϊο βοίοπέμδ εἰ ατὶῖβ; υἱ μυθολόγος 
Βὶϊ ξαὐμίατιηι ορίξεα;, παγτ κίον, μυθολο- 
γικὸς, ξαδμίατιπι μογίξιβ, ῥτουι ἀρχαιο- 
λόγος δἰ ἀρχαιολογικὸς, γενεαλόγος οἱ 
γενεαλογικὸς, θεολόγος εἰ θεολογικὸς, 
οαί, ὅς μυθολόγος ἃ ῬΙαίομθ ροπίίυγ 
1 ῳ. χὶϊ. ρ. 686. Α. μηδεὶς οὖν ὑπὸ ποιη- 
τῶν, μηδ᾽ ἄλλως ὑπό τινων μυθολόγων 
πλημμελῶν περὶ τὰ τοιαῦτα, ἐξαπατώμε- 
γ)ὸς ἀναπειθέσθω. ῬΙυίατο!. ἀθ Βοϊοτσί, 
Αηἰπι. Ρ. θ08, Ε, οἱ μὲν οὖν μυθολόγοι 
τῷ Δευκαλίωνί φασι περιστερὰν ἐκ τῆς 
λάρνακος ἀφιεμένην δήλωμα γενέσθαι----" 
Αλδηο ΄. Η, 11. 18. ἢπ, Τιιεοροιυρῃ9 
μυθολόγος ἀϊοϊξωυγ, Ῥοττο, τοὺς Αἰσώπου 
Ιαρδίυτ, ἂῃ οὐ 16, Ο, βδδουμάα πα 
τοῦ Αἰσώπου, αἰϊηυδηίυιῃ ἀἰἴδγι, ΠΙυά 
6ο νϑὶϑθί, ϑοοσζδίθπιν πο} 88, ἢδὶ ξορὶ 
ἔθ} 88 Ἰηθιπογδ (Θη185868 : ος 8188 ποὸπ 
ἐχοϊυσϊῖ, Μαϊΐπι ὑηυ8, δἰίαπι οὗ οοὐὶ- 
σατ σοπθθηϑυη., ]1)θπίημ8 ἐποίησα 6χ- 
αυϊβιξίογθ δὰ βἰρτι σαί, ὑεγβίδιι ἔξαγε, 
ἐν σαγηρῖηῖβ πιοίθ8 ΥοαΐροΥ  : οὐ)ὰ8 αϑὺ8 
ἀφηοτγδίῖο ἴῃ δεγοόγεῖη βυθίπάθ Ἱπίθγργοίθ8 
Ἰηήυχῖτ: ν, ον ἴῃ Ἡδτγοάοῦί |Π|ο οοἰθῦτὶ 
Ἰοσο ἰϊ. ὅ8. φυο αἰοίτωτ Ηοιπθγιβ εἰ Ηδθ- 
βῖοάυ5 οὗτοι δέ εἰσι οἱ ποιήσαντες θεογο- 
γνίην Ἕλλησι" ἱ. 6. ὲ σόγὸ βεπέ, φεὲ 
εἰδογεν ποποραϊΐοπεβ ΟΥδοὶβ σαΥππε 

. Ῥγοάϊάεγμπξ, αὐδη) οἱ ρα βολθύοηδοι ᾿δὶ Θχ- 
Φπιρ 5 ἀθηποπβίγανις ΥἾ Θϑθϑ  πρὶυβ : ααϊ- 
Β5 δαάδέιγ ῬΙαίδγοῦι Αρορίη, ρ. 188. 
ἘΒ. Αἰσχύλον δὲ ποιήσαντος εἰς ᾿Αμφιά- 
ραον, Οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ᾽ εἶναι 
“«-. τ᾿ λα. ϑγτρο8, ἴχ. δ, ρ. 740, Α.. Ετοίϊς.. 
Ρ. 750. Ε. Θυποῖ. Ναίιτ, 916, ὦ. 80- 
Ἰοτὶ, Απὲπιδὶ, 985. Β. 1 γϑῖδβ ἴῃ ΕΡΙΙΆρΡΗ, 

ΟΡ- 27. τοσαύτην γὰρ ἀφθονίαν παρεσκεύ- 

ασεν ἡ τούτων ἀρετὴ καὶ τοῖς ποιεῖν δυνα- 
μένοις, καὶ τοῖς εἰπεῖν βουληθεῖσιν" 1, 6. 
εἰ Ῥοεἰὶ8 εἰ ογαΐοτῖδμβ: ἃ απο υδυπὶ 
ΘΧΘΠρ 5 ποίαγταπὶ Τδυίογ εὐ Μαγκ δηα, 
ὦ 1,.γ8. Ρ. 436, Ῥαδιυβαηΐϊαβ ἐϊ, 25, ρ, 
2715. ἐποίησαν δὲ Ἑλλήνων τινὲς, ὡς 
Ἡρακλῆς ἀναγάγοι ταύτῃ τοῦ ἅδον τὸν 
κύνα-5-." νοτίαπὲ τοοῖο, αὐσοογμηι ΠΟῊ- 
πὲ τογϑίδιι5 ῥγοἀίἀεντιξ. Οαιοτατ πὸ 
τε αυδ8. Ὠυ} 38 ρεγοάϊ ποίδημ 88 ρϑγ[65 
Ἰοηρίαβ μϑιϑθαυδιηὰγ; ἰοΐδιη. νογίβπηι8, 
᾿Π θα ῬῈΙ Θρεχθβεβὶπ ϑχρίδηδηθο ποὸ- 
θτηι5, πος πιρο : “ σορδη8, ρΡοθίδπι 
ἀδῦθειθ, 51 ρορία ζυϊυτα9 δ65θῖ, δὲ ἀπο 
τιμπεγὶ αὐ ποηεϊηὶ δαξϑίασογο τοῖϊοέ, ἴδ- 
0185 σΟπιρόπθγθ 80 ποῦ ογδίϊοησβ, ἰώ 68ξ, 
ποη σπὉενα αγριμηθπέα, δἰ τὴ ἔδθυ συμ 
Ρευ απ οἱ γι ἔσοτα ΠῚ 6886 ; Ργορίετθα 
ἑαυυϊάγαπι (ἜΟΡΙ, αατθ τὴὐΐ ἰπ ῥσοιηῖα 
εἰ πεειποτία θταμί, αυδβῆμι6. βοϊθθδηι, ἢδ- 
τιπὶ 688, πῃ 4085 ρτίπιαπι ἐποίάργεπι, γεγ- 
βῖραβ σοηϑογρδὶ.᾿ δ υττ. 

καὶ μύθου] ΤΡ. μύθους καὶ ἢπιστά- 
μην.---τοὺς Αἰσώπ. Ῥτοίαρ. δ. 121. ᾿Αλλὰ 
τοῦτό γ᾽, ἔφη, ἐν οἷς σὺ ἔλεγες τοῖς λό- 
γοις, ἀπεδείχθη ἄρτι ὕτι δυνατόν. 8ο- 
ΡἨ θὲ, 8. 06. λάβωμεν λόγον ὑπὲρ ἧς τί- 
θενται τῆς οὐσίας. Ῥτο τούτων τιᾶ]6 Ταῦ. 
τούτους. ἤξειν. 

ὁ. 18. Εὐηνῷ φράζε] Ἐρὶδϑέ, ϑοοταί, 
χὶν, Ρ. 8ὅ. Εὐηνὸν τὸν ποιητὴν παρεκάλει 
δ ἡμῶν, εἰ εὖ γινώσκοι, ἱέναι θᾶττον 
παρ' αὐτὸν, ἐπειδὴ φιλόσοφός ἐστι διὰ 
τὴν ποίησιν. έυττ, 

ἐμὲ διώκειν] Ῥοκβὲ πεδο δά ἀϊξηπι ἴῃ ΤΡ, 
ὡς τάχιστα ᾿ηπδρίμπι ῥτόγθιι5 δὲ ἰν, 1. δὶ 
ΠΟῸΠ 6 πιοῖίδ νοϊυπίατίδ βθειπο δβί, βεὰ 
ας λἰϊ, φυεὸ θοχ Θχροπίτωγ, ΡΠ σθορΒο- 
Τα ρτορηα θανάτον μελετῇ. εινν. 

οἱ ̓ Αθηναῖοι) Νοῖ ἀασδθίτανὶ ἀγεϊσα πὰ 
δηΐθ ᾿Αθηναῖοι δάἀάετο, βρὲ ἴθ οὐθα, 
οπιΐϑϑα τ. Ναπι ΑΥΠθμ ΘΏ56Α βῖνο ἱπάἴσθδ, 
βῖνα υπόφδοϊν γι ἐπί Προ παϊ βαηὶ ; ποαυα 
8Β6η808 εβ : ἀἐϊεμέθηϑε ἡμδεηέ. Ῥκσκ. 

πολλὰ---ἐντετυχ.] ἴδον. Ρ. 197. ἢ. 
ὁ δὲ Δάμων τῷ Προδίκῳ πολλὰ πλησιάζει. 
Οὐδ! ξ. 30. ἕωθεν πολλὰ αὐτῷ συνῆν 
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οὖν" ἐξ ὧν" ἐγὼ" ἤσθημαι," οὐδ᾽. ὁπωστιοῦν σοι ἑκὼν εἶναι 
πείσεται. Τί δαί, ἢ δ᾽ ὅς, οὐ φιλόσοφος Ἰηνός ,ἰ "Εμοι- 
γε δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας. ᾿Εθελήσει τοίνυν, ἔφη," καὶ 
Εηνὸς καὶ πᾶς ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγματος μέτ- 

ἐστιν. οὐ μέντοι γ) ἴσως βιάσεται αὑτόν" οὐ γάρ φασι 

-- ἐξ ὧν οπι ργ 6.--- ἐγὼ οτὴ 5.---ὐ ἴσθιμι ρτ Δ.---ε ὅτι οὐδ᾽ Ο',---ὦ δηΐο σοι οἰηἶϑὲ 
ἂν οὐ ἘΔΙΠΦΟ5 δὲ οοῖτ 1᾿.--ς δὲ ΔΛΞΠΦΟΕΘΗΙ14.-- εὔηνος 1, εὔηνός δε (.--- 
Ε ἐμοὶ 1.---" ἔφη δὰ ΔΙΦΟΘ5 οἱ πιρ 21.---ἰ ἄξιος 1.----ὖ μέν τοί γε ΔΙΦα-, μέντοι 

καὶ παρεῖχον τὰ ὦτα. Ατἰβίορ!. ἤαπ, ποὸπ πῆδίθ, ϑίθρμδηινϑ δυίΐεπι, ργϑιπίο, 
691. οἱ μεθ᾽ ὑμῶν πολλὰ δὴ χ᾽ οἱ πατέρες 
ἐναυμάχησαν. Οοιυΐ, Ἰθογρ!, δα Αὐἰβίορ!ῃ. 
Ἑᾳ. 409. Ηεινν. 

ἤσθημαι κ. τ. λ.] Τὰ}. ἤσθημαι, ὕπως 
οὖν τί σοι. τοῦϊθ. Τιο. Μαρίθίον, οἵ 
6χ δὸ Ῥῃανοτγίπυβ  Ὁπωσοῦν “Ἕλληνες 
ἁπλῶο'---ὁπωστιοῦν--- Αττικοί. ΑΡο]. 1. 
οταὶ μηδ᾽ ὁπωστιοῦν. ΕἸΒΟΗ. 

ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσθημαι] 1. ε. ὥσγε τεκμαί- 
ρεσθαι ἐκ τούτων ἃ ἐγὼ ἤσθημαι. Ἴπεαι. 
ἢ Ὃ δέ γ᾽ αὖ ὁμολογεῖ καὶ ταύτην 

ηθῆ τὴν δόξαν, ἐξ ὧν γέγραφε. ἤειν». 
ἄν σοι---πείσεται)] [παϊοδίϊνο ἔμτυτὶ 

ἰκήμρθθυμα ποῦ ἂν ποπὶ ἰοπίθη θὁ5ὸ δρβηϊο 
ἴθγοπιπὶ διυοίοπίδίθ, αυδπιημπαπι, αυ:8 
μὰ} 08 ρϑηοτὶβ δίζυ τ οχ Αὐἰβίορῃδης 
Βιυποκίιβ δά ΝῸΡ. 404, δὰ δαὶ αἱ 
ΝΡ. 1160. [Δ01}} σοιτοσίομθ ἃ ῬἈγ Ο]8 
μδὸ ἢθοσασὶ αυθυπί, ἰβοσγαῖ, Ῥᾶπορ. δὰ. 
Μον. Ρ. 103, Ἐξέσται γὰρ ἂν τοῖς μὲν 
ἀδεῶς τὰ σφέτερα αὐτῶν καρποῦσθαι εἴς, 
14, Ἱταροζίε, ρ. 806, Ὠ, ϑβίθρι, καὶ 
"ταῦτα ὡς οὐ δι᾽ ἀπορίαν ἐγένετό μοι, ἀλλ᾽ 
ἵνα πιστευθείην ὑπ᾽ ἐκείνων, ῥᾳδίως γνώ- 
σεσθε ἄν.---εἶναι ἴος δ ἑκὼν ρογέποτο, 
Βυῖΐο 8ῖς τρἀυπάδηΐογ δα ]θοίαμ), ποῖᾶ δϑὶ 
τε8, Ἠεινο. 

οὐ μέντοι] Αἰά. 45. 1. 2. 5ἴορῃ. 
Ἑοχβί, οὐ μέν. Τυσποθυβ οὐϊάϊε οὐ μήν. 

οὧἱὐ νἱ ἀδίαν, ΕἸοηΐ νουβίοπο, Νοὸη ἐαπιθη 

νι εἰδὲ υὐα ἑηξετεῖ, Ἰερϑηάιπι σοη]1- 
εἶοῦαϊ οὐ μέντοι. Αἴαυε 81ϊς 16ρῖ5356 Βοτ- 
βἴογιιϑ τοβίαίισ, οὐπὶ Απβίρρυτι, ἰυϊη 
ΟἸγπιρὶοάοτοια ἧπ Οπιπιθιία 5 Μ55, 
Ἰάθηιημο ἴω Τυῦ, οἱ Αὐρ. εἰ Οοά, Ψὶπά, 
ἀρυὰ 1 απῖῦθο, (ὐοτητηδπίατ, {Π0, 1. Ρ. 
ὅ8.. Ξοτρίαπι οχίδι, πῸμ πεΐπυ8, 4ΌΆ πὶ 1ἢ 
Οὐα. 196. ἵδη. ΒΙθ] οι, 5. Ματγοὶ ἀρυὰ 
Ζαπείυπι (διαὶ, Οοάά. Μ858, τ, ᾿νυ}ὺ5 
ΒΙΒΙΣοτι, Ρ. 110. χὰ οάϊαϊε οχ θὸ βοῦο- 
Ἰίου ΟἹ γπιρὶοαοτ ᾿ος, Εἰπὼν ὁ Σωκράτης, 
ὅτι, εἰ φιλοσοφεῖ ὁ Ἐὐηνὸς, ἐθελήσει ἀπο- 
θνήσκειν, ἵνα μὴ δόξῃ διὰ τούτων παρεγ- 
γυᾷν ἡμῖν τῷ ἑκουσίῳ θανάτῳ, φησὶν, ὅτι 
οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται ἑαυτόν" καὶ γὰρ 
ἀνόσιον τὸ ἐξαγαγεῖν ἑαυτόν. Ἑαὶ τοῦτο 
ἡ μὲν λέξις δείκνυσι διὰ δύο ἐπιχειρημά- 
τῶν, ἑνὸς μὲν μυθικοῦ καὶ ᾿Ορφικοῦ, ἑτέ- 
ρου δὲ διαλεκτικοῦ καὶ φιλοσόφου. Ἡμεῖς 
δὲ πρὸ τῆς λέξεως φέρε οἰκείοις ἐπιχειρή- 
μᾶσι τοῦτο αὐτὺ δείξομεν, ὅτι οὐ δεῖ ἐξαγα- 
γεῖν ἑαυτούς. Ειβοη. 

οὗ μὲν ἴσως βιάσεται αὑτὸν] Ῥτὸ μὲν 
Ἰερθπάσιη μέντοι, ηπος βέθρηδηι5 ν αἱ, 
οἱ ργωώθοπὶ ποι" Α Β εἰ ΟἸγπρὶο- 
ἀοτῃβ: ρἰθηΐαβ εἰἰδπι πα, Β Ὁ Ὦ 
μέντοιγε. ύυττ. 

Ὁ Ὧθ δῖβοθ ἀσοδυ5 Οοαά. γ᾽ ὁπεί, 18 ΔΙΌτΟΙΠ 5 ἴῃ ΠΠογ8 δὰ Ὁ γείθη 80 }}. ἀδεὶβ: 
εατῖαβ Ρμϑάοηϊβ 1,δοϊϊοηοθ5 ὁχ ἀσοῦι5 σα, Μαγοϊαπὶκ βυπιΐδα παπησ πο : 4πο- 
τγατ δἰ ἐοτύτη ᾿ἰογὰ ἃ ποίδίιπι συπὶ ΤΡ ροπϑὶ, δἰίθγυιῃ Ἐϊῖογα ΒΒ ποίδτυπι, αὐτὰ Αα- 
ξαδβίδτιο, ἃ ΕἸΒοθθτο ΔΒ: Ό115, ᾿τεθβθγιῖπι ἴϑοΥ σορπόβοθβ, (ὐήξχ ΡΟΣ ἴθ ἰπαϊσθ 
γρὶδ εὐϊΐο ποπ τγοϊδίι5, εχ Βι Ὀ]οίμθοα ν ἐπεία 5.5, ᾿οαπηΐβ οἱ δαὶ, ἴῃ ΔΙ δγοϊδη δ) 
δηίθ ῬϑΌσΟΒ ἈΠΠῸΒ θδνθπῖῖ, 1)1ΔΙΟΡῸΒ χχνυϊ, εἰ τος ἀθ ἐξ ρυθ θα σοπεποι : ὅπ, 
αἰὶ, 6δϑὲ Ἔχαγᾶίυβ : ἰῶτα βεῖηρεῦ δα βουρίο, πυπιᾳαδιη δα θβοτὶρίο : ἢ ρτὸ β, ἐ ρῖὸ Ψψ, 
οβίεἰβ : ϑὅοΠ0} 119 οἰ ΑΓΔ ΟΊΘΤΘ τηδήαβοιίο ἴῃ τπηδγρίηδ ἀἀ)θοῖί8, Ῥοβίοπου, Νιηι, οἰχχχνὶ, 

ἴῃ ᾿παάϊοα ἱπιργαεββο ὁποίδίυβ, [᾽δίοσοβ οὔηπθβ, ὄχοθριὶβ ἐε Εδρ. οἱ ἀθ Τρῖθυβ 
ΜΒδῦϑέ, ὅεθς, χν, ὑχαταΐαβ, οὐηὶ ϑοΠο}118, ἃ Βοββατίοπο (τὰ, αμποάδιμπιοῦο τοοθηβίϊωβ, 
οἱ δπποίδιϊοη 5 δα τόγαην νετθοσυιῆαυα ἱπαϊοίιπι 5810] ἐδοίθπάσιῃ, τῦᾶπὰ ρτορτίϑ, 
δυσξιβ, (Οὐαϊσεβ ἀ00 4}}} ΜΙ αγοϊδηὶ ὅς, χν, ῬΙμθάοπθπι οοπείπεπε: φαοτμῃ δ ας 
Νυπι. ἀνὶ. ᾿ϑοιΐοπθπι νυ] ραΐδπι αὐ Ρ]υτπιαπι αἰΐϑτὶ ἢ ἰοῦ Να πη. ἄχος, ἰεοοποπι 
Ρτεενεῖ σοαὶςοῖς Ὑπἀοθομθηβὶβ, σαὶ Μδτγοίδπιβ ααοησς αυοδὰ ἀδἰασίωμν ἀἰα!ορότυπι 
τοβροπαεῖ : ηποπιδαπιοάππι οχ δὐϊομο Ν᾿ Ἰμἀοθυποιβὶ ΑἸζοτ ἃ, ΜΌΘΟΧΧΧΙΥν, 08“ 
βίαι, γττ, 
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θεμοιτὸν εἶναι. Καὶ ἅμα λέγων ταῦτα καθῆκε τὰ σκέλη 
»Ν »- , ||» ν ν “ Ἀ , , Ψ ᾽ν 
ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ 
λοιπὰ διελέγετο. 

Ν “' ᾽ »“ρ, -» 

Ηρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης, Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώ- 
Ἁ Δ γὴ Ἁ ἐν ε Ν ᾽ 3.45 ᾿ κρατες, τὸ μῆ"' θεμιτὸν εἰναι ἑαυτὸν βιάζεσθαι, ἐθέλειν ὃ 

᾿ ““ἹἼἪν 

ἄν τῷ ἀποθνήσκοντι τὸν φιλόσοφον ἕπεσθαι; [ἃ. 14.] Τί 
ὃ 7 ἢ ἣ» Κέ 3 Ὺ ’ὔ 7 Ἀ ᾽ὔ Ἁ 

αἱ" ὦ Κέβης; οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμμίας περὶ 
»ἭὝ ’ ’ ᾽7 ἠδέ ᾽ὔ ΠῚ ων 

τῶν τοιούτων Φιλολάω συγγεγονότες; Οὐδὲν γε σαφές, ὦ 

οεἰοτὶ : μὲν ς..---Κὶ ἑαυτόν Δ5.---ἰ ἀπὸ τῆς κλίνης οπὶ Κ.--- οὐ 1,.-τοῖο δαὶ Ὑ,--- 9 σα- 

βιάσεται] Οἰ γπιρίοάοτ, βιάζεται. πηα]6. 
Βιάξεσθαι αὑτὸν δαΐθπη ἰάδοπὶ εβὲ, αυοὰ 
πιοχ ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι, εἰδίμπεξ οἷν οἔ 
Ἰπαηι8 ΤΉ ΕΥΤΕ: δια βροπίθ ταοτὶ, υἱ ἴῃ- 
ἰεγργοίδειβ ϑεὶ Νβογου, ἴῃ βομπμη. 3 Ιρ, 1, 
18. ΕἼΒΟΗ, 

οὗ γὰρ φασὶ θεμιτὸν εἶναι] Τλορτοα μος 
ἰδπν οἷν} }8. νεΐθγαμη {Πθοϊορίο, ἄς 08 
Ἰηΐτα, ἀυδιῃ Ῥυτδροτο εἰ Ῥ]αιοηϊο 
αἰβοϊρ! πο, Ὑ]1ά46 Οἷς. ἀς βεηθοί. δ, 230. 
Αἰβεη. Ρ. 157. Ῥιοιίη, Ἐπη. ἱ. 1. 'χ. Ρ. 
85, δϑιοϊσογι ἴδ 46 τα δθη θη οοἱ- 
Ἰορογαπὶ Γλρβίυβ ἱπ Μαπυάαοί, δὰ ῬὨ]οβ. 
διοῖς, 1, 11, 10188, 22. (ΟἈαέακθιυβ δὰ 
Ἀπίοπίπ, Ρ. 88, 84. [ρίοηυβ δὰ Αὐτίδπ, 
Ρ. 84. 35. εἴ Αἰ] 8101, ΕΟΒ5τ. 

καθῆκε τὰ σκ.] ϑοβοὶ, συντονώτερον 
ἀνέλαβε σχῆμα καὶ σεμνότερον ὡς περὶ 
προβλήματος σεμνοτέρου μέλλων διαλέ- 
γεσθαι, Ἄεῖθα ἀπὸ τῆς κλίνης ἀδϑαπὶ ἱπ 
Ταῦ. Ηξινν, 

καθεζόμενος, οὕτω5] (Οἵ. ἀς Βρρ. ἱκ. 
Ῥ. ὅ76. Εν καταδύντες εἰς ἅπασαν (τὴν 
πόλιν) καὶ ἰδόντες, οὕτω δόξαν ἀποφαι- 
νώμεθα. Ἰιγϑὶδα ἴῃ Αροταΐῖ, ρ᾿. 469. ἵνα 
τὰ ὕστατα ἀσπασάμενοι τοὺς αὑτῶν, οὕτω 
τὸν βίον τελευτήσειαν, Ἠεινν. 

μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάζεσθαι] της 
Βυτηζυτῃ Ρ᾽δοϊζοπι ΕἸ ρσαγοης Οἴσετο Τα 580. 
1, 80. ϑόπιπ, ϑβεὶρ. 8. εἰ 4}1 νϑίθυεββ, 
4008 δὰ ]απὶ Ἰοσαπι πιειπογανῖξ 1) ανὶβ, 
δαάς ΕἸ η τοί, δὰ Αρρῃ!, ἀς Τ)οςσίπη. 
Ῥιαῖ. 11. νι. 84. Βαγν. δὰ Ζβοϊιατίαπ) Νῖ1- 
ἐγϊθπ. Ρ. 272. γυττι. 

8. 14. Φιλολάῳ συγγεγονότε9] ἩἨϊὶς 
Ἰοσὰβ ν6] βοϊι8 ἰθδίδίυσ ῬΒΠ]οἰ αὶ ἐοἰδίοπι 
τοϊηΐγηι πὶ 84 ΟἸγηρ. χα. Ρεγηυΐββθ, οἴ 
δὺπὶ ΤΠΘΡΪ8 ϑὶπιπιῖα8 εἰ θῦθβ δυάϊγα 
Ῥοϊζαεποΐ: αὐἱρρα αὐἱ ΟἸγτηρ, χον, 1. 
ῬΘΟΟΓΑΙΪ τηουϊθηὶὶ ρτοϑίο Ταθγαηΐ; πὰ 
σοπβοαυϊίυν ῬὨ]]οἸδιπι ποῖ ροΐαΐδβα Ῥγ- 
ἘΠπδσοχ νἱνὸ οροῖδπι ἀθάϊβ8θ6, αυΐρρθ 
τηοτίυο, υὐ Βοηββίπιθ, ΟἸγηρ. ᾿χχιῖν Ὠ15] 
111 πὰ Βαργα σΘαζα ΔΠΟ8 νἱκ 586 ϑ.δίιιβ - 

Ριμωά. ᾿ 

πλι8, ΓΑΒ] Ιομυ5, ααὶ δυπὶ ῬΥΕΠδρΌγδο 
δασϊζοτααι γοῦν Ὑ}λΟ Ῥυίμαρ. 8. 104. 
αἰὶο ἴοοο 8. 1990, δ᾽ϊαπι δυσίογεπι, οἵ νἱ- 
ἀθζυτ, βοουΐαβ πατγοὶ ῬΒΙ]οΪαυπι ταῦ εἰς 
Βοπογδ οοϊ8 ροθὲ ῬυΓΔρΡΌΓΑΠι ἔν1886 : 
ἀύδι ἀϊβθεσβαπι ποῦ Ῥχερίθττη δὶς ΒΒ επί- 
Ἰοῖυ8 Π158θγὶ, ἀθ Αἰ αῖα Ῥυέθαρ, Ρ. 49. 
ΟἸγπιρίοάοη δᾷ ας ῬΒεάοηιβ Ἰοσαπιὶ 
Βοδο θη Ῥϑιυιοῖβ ᾿πΘ ΠΙΟΤΒΠΒ, αὐοἀ ὩῸ8 
θαυ 8 πθς ἰδιθη ἰοίαπι, 8εἃ αυδίθηιυϑ 
86 τοῖν ρετεϊποί, ἀρροηίονιβ: Ἔλεγε δὲ 
καὶ ἄλλως (ὃ Φιλόλαος) μὴ ἐξάγειν ἕαυ- 
τόν' διότι Πυϑαγόρειον παράγγελμα, μὴ 
ἀποτιθέναι ἀλλὰ συνεπιτιθέναι βάρη" τούὐτ- 
εστι, συμπράττειν τῇ ζωῇ, οὐκ ἀντιπράτ- 
τειν. Συνεγένετο δὲ ὃ ᾿Αλκιβιάδης (Ἰ6ρα 
ΚέβηΞ) Φιλολάῳ ἐν Βοιωτία ἐν ταῖς Θή- 
βαις (γὰρ ἴ. ἀο!απάυτι)" πῶς δὲ ἄρα κα- 
ταλέλοιπε τὸ ὁμακοῖον, ὅπερ ἐν ᾿Ιταλίᾳ 
Πυθαγορικὸν διδασκαλεῖον ; ἰστέον, δὲ ὅτι 
ἔθος ἦν. παρ᾽ αὐτοῖς, ὥστε ἐν κοινῷ β 
ζῇν, τὴν οὐσίαν πᾶσαν κοινὴν ποιουμέ- 
νοι5. εἴ τις οὖν ἀνεπιτήδειος εὑρέθη πρὸς 
φιλοσοφίαν, ἐξῆγον αὐτὸν μετὰ τῆς οὖ- 
σίας, καὶ κενοτάφιον ἐποίουν, καὶ ὡς περὶ 
ἀποιχομένου ἀπωδύροντο. Τύλων δέ τις 
εἰσελθὼν καὶ πεπονθὼς τοῦτο, ὑφῆψε πῦρ 
τῷ διδασκαλείῳ, καὶ πάντες ἐκαύθησαν 
πλὴν δύο, Φιλολάου καὶ Ἱππάρχου" ἦλθεν 
οὖν ὁ Φιλόλαυς εἰς Θήβας, ὀφείλων χοὰς 
τῷ οἰκείῳ διδασκάλῳ τεθνεῶτι καὶ ἐκεῖ τε- 
θαμμένῳ ποιήσασθαι τῷ Λύσιδι" οὗ κατὰ 
ὁμωνυμίαν γέγραπται τῷ Πλάτωνι διάλο- 
γος Δύσις, ἢ περὶ φιλίας. Ταῦτα ἔχει ἣ 
θεωρία. Ἦτο σοπιρηανῖ ΒΟ ο Ἀβτο8 Ρ]8- 
ἴοπὶβ Ρ. 7. Οοιοραγδπδ σατο Βιιπί ΟΌ πε 
ῬΙαίατοιο ἀθ Οοπίο ϑοογαιῖβ Ρ. 583. Α, 
Ῥοτργτίο Υ18 Ῥυάναρ. 8. 54. ΔΩ Ὀ] Ἰομο 
για Ῥγίμαρ. 8. 248---260. αυἱ πιυΐιδ 
οσοιπρᾶγαϊοηθ ἱπίεγργοίδπαϊ βυηΐ. ΕτρῸ 
εἱ 1, γ8ῖ8 Ῥγίπαρογο, Πγ81619. ῬΒΙοἾδυβ 
ἔασι ἀἰδοίραϊαθ, ποτὶ τεραρηδοὶ: ἰθιπρο- 
ταπι ταϊϊο, αυοπηίπι ἤυμο ὅδ᾽ πεπιῖ85 δὲ 
Οδρε5 ἘΠ ΘΌΙ5 δυάϊτο ροϊαθηηῖ : ὦ νοὶ 
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τς ἢ, 13, Σώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν κἀγὼν ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω" 
εἰ " 4 ,ὔ ΠῚ ,ὕ θό ") Ἀ ,7ὔ Ἀ 

ἃ μὲν οὐν! τυγγῶνω ἀκήκοως, ᾧθονος οὐδείς λέγειν. καὶ 
’7 ᾽ὔ - " “οΣσ᾿ 

γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδημεῖν 
"Ὁ Ἁ » Ἀ “ , ,ὔὕ “ 3 .“ 

διασκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν περι τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, 
ΕΣ ω 

ποίαν τιν αὐτὴν οἰόμεθα" εἰναι" τί γὰρ ἂν τις καὶ ποιοῖ" 
ΝΜ ἐἑ 2 "“ ’ὔ : δι 7 ) “ 7 . Κ Ἀ ἊΨ 

ἀλλο ἐν τῷ μέχρι ἡλίου δυσμῶν γρονῳ; ατῷ τί οὖν 

φῶς 71.--- κἀγὼ αὶ : καὶ ἐγὼ -.--- μέντοι Ἐς.--Ἰ αὐτὴν οἰόμεθα ἸΓΔΙΦΟ, ταύτην 
ποιοίη 

οἰόμεθα 8: οἰόμεθα αὐτὴν "5.---" ποιεῖ Π, ποιῇ α.---ἰ ἄλλο οπι Λ.--- μέχρι ἸΎΦΟΙΣ 

᾿ιοο Β010 Ῥ]ίοῃβ ἐοβεϊ πιομπῖο 5818 σογέι πὶ 
Βϑῦθεὶ ἀεθοῖ, Πὴ6 ῬΡΊΟΪδΟ οἱ 8118 Ῥγ- 
{ΠἸὩΡΌΤΙΟΙΒ 8818 6δὲ Ἑδυτ σία πν σοπβα υἷ856 
Β10]. ὅτ. νοἱ. 1. Ρ. 613. γυττ. 

Φιλολάφ]Ί Ῥυγιδαροτθο (ὐοίοπἰές, 
Ατοδγίω ἀϊδβοῖρυ]ο, (Οἷς. ἀδ Οταῖ. Ηἱ, 84, 
Ψ. Τίορ. λμδοτί, νι, 34. ἰδ, Μοηδρ.) 
ἀρ αὺο ὅςο!, δι᾽ αἰνιγμάτων ἐδίδασκε, 
καθάπερ ἦν ἔθος τοῖς Πιυθαγορείοις. ἦλθεν 
οὖν καὶ εἰς Θήβας τεθνεῶτι τῷ διδασκάλῳ 
Λύσιδι χοὰς ποιήσασθαι ἐκεῖσε τεθαμμένῳ. 
Ἐοαυδ ΒΒ Ι ἃ ἐδηυρογαπι ταϊΐοπα δὉ- 
Βοιτρηΐ, ἨΕΙΝΏ, 

οὐδὲν---σαφὲΞ}] ἔθος ἣν τοῖς Πυθαγο- 
ρείοις δι’ αἰνυγμάτων λέγειν. ΟἸγπιρίο- 
ον, δὰ ἢ. 1. Ὑἱα. Βοιοξοπαβ ἀς ΡΒ1]οβ. 
148]. ο. 13. Οἰεΐοτυπι ρτο σαφὲς ἴῃ Τοῦ, 
βοιιρίυμῃ δὲ σαφῶς. ΕἼβοη. 

οὐδὲν σαφὲς] ῬτΟΟΙυ8 ἰπ Ἐλιοϊ άετη, 
αιθιῃ Ἰοσθμα (ὐδβλυθοπο δὰ [μδϑεί, μ. δ4, 
ἄδῦεο, ποίδί, Ῥ] ίομειν πὶ ία δὲ δάπιὶ- 
ταηᾷα ἀορτηβίᾳ 6 19115, ἔογηνλδ ταδί πιᾶ- 
εὶρ θχρίϊοδιθ, Ῥγιμαροησδισσις τδῦο- 
πο Ψ6]}18 βῖνθ ἱπνοί ΠΕΣ ῚΒ ̓β8. αἱ, ἰϊξητθ 
Ἰπλ δε οΏΘτὴ δὰ Βδοτὰ βῖνϑ ἀϊνῖπ ρυδοοορα 
σου ίαγα, [8 εὐ ΟἸγιωρ. βὰ ἢ, 1. οἵ. 
Βιυοκεγ. Η, ῬῈ, {.1. Ρ.. 1032. Ηᾶς 18 
6886 νΕ] εχ ἰδοιΐοηθ Τ πὶ μαῖθὲ. ΟΟΤΤΙ,. 

ἀλλὰ μὴ»] Αοταὶ ραᾶηοαϊα μὴν 80 
ΟἸγρ. πο ομγηΐπο μἰδῖ6, Εἰ ἴῃ Αὐρ. 
οἱ Τυν. ἰθῳ μέντοι ἰερίευγ μὲν οὖν" υἱ 
Ιορίαβο νἀθέυγ Εἰοίπυβ. πᾶπὶ νοΐ, Ομ 
ἐφίει βοτίς ἐμδε αὐλοὶ, γῴίεντο τοὺ 8 
πιρλία ἱποϊαΐα Ῥνο]ιδοθὶξ. ΕἸβοη. 

καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει] Ἐξε- 
Ἠδπ πεῖ πιαασλιθ ἰδοοέ ἐπι Ῥγᾳξεοίαν με 
εἰἰδῳιίτενε οὲ ψαῤμϊαγὲ ἐδ μεγερτίπαξίοπε, 
φιιῶ ἐς 68ὲ---. Ὑαμδ 681 Οἰγωρίοάοι 
δμποίδιίο : τὸ μὲν ἴσως εἴρηται διὰ τὸ 
μυθικὰν ἐπιχείρημα, τὸ δὲ μάλιστα διὰ τὸ 
φιλόσοφον" αυΐ σὰπε (δ γπο]ία Βαθθϑΐ, 
με. Β᾽ 6 με10 Ῥερβ οσίπιβ, μος ποίβνεπιιβ, 
αὐλὰ ἐγ ββουιμδὶς ΒΟΒΟΠβέθϑ ΠΌΠΟΙ 
Ρ- 8. Ἰϊβογίμπε. δυΐοιῦ. ἀϊβραϊαιἑοηϊπ 
Ῥ ΙΙΟδορ να: εἰ παγγαιουβ ἑαυ οβα μοιϊα5 

σοτγπίζον ἴπ νϑγθὶβ διασκοπεῖν καὶ μυθολο- 
γεῖν. ΠΙυὰ νϑῖο καὶ μάλιστα Θδὲ τεῖί 
ηιασίπιθ, αἱ μος ἴρ80 δἰϊαίο ὄχθιρὶο ο- 
πυΐϊπβ δὰ ΡΙυζατου ὧἀθ ὃ. Ν. Υν ἢ. 
11. ουἱ δάδαίαγ δὰ οχ ΕἸ πιοϊ θοπί ᾿. 
251. Β. ἐξ ὧν καὶ μάλιστα τὴν Τιμολέ- 
οντος εὐτυχίαν συμέβη γενέσθαι γνώριμον. 
Νϑαυα τᾶτοπ υδίημθ᾽, ναἰ θὲ Ππῆρο Υἱβ ; πᾶπὶ 
βεορ᾽.5 εβὶ εἰ μιαχίμι, ἡμαμευῖβ. πιασῆηε: 
νυν. ς. ΡΙυίατοιο οπν. Ρ. 162, Ε, Χ6- 
πΌΡἢ. Απδδ. νἱ, 1. 22. εἴ δἰ]. νυν. . 

καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλ. ἘΕϊ5ὶ οταίοποπι 
Βέδρ6 οορυϊαὶ καὶ γὰρ καὶ, Ὠἷς ἴάπιεη καὶ 
δὰ μάλιστα ἱτᾶχοηι οατὰ Υ̓γιίθηρ, δὰ 
ΡΙαί. ἀ6 5, Ν. Ψ. ν. 18, Νδιὼ υἱ καὶ 
μάλα υδὲν]5, ᾿ΐ8. οἱ καὶ μάλιστα τοροηϊζοΣ 
ἱπιθγάυσμι. ΕΪδι, ἄθ Ἰερρ. νἱ. Ρ. 778. 
Ο. ἐξ ὧν ἃ μὴ βουλόμεθα ξυμβαίνειν ἡμῖν, 
καὶ μάλιστα (τὈεῖ πιαχῖπιεν ξυμβαίνει ταῖς 
πλείσταις πόλεσι. ἀς Ὦξρ, κ᾿}. Ρ. 404. 
Β. ᾿Απλῇῆ που καὶ ἐπιεικὴς γυμναστικὴ 
καὶ μάλιστα ἡ περὶ τὸν πόλεμον. Χο- 
πορἢ. Οντορ. ᾿ἷ. 1.18. οἱ τῶν ἱκανωτά- 
των καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν λόγοι οὗτοι 
καὶ μάλιστα ἐνδύονται ταῖς ψυχαῖς τῶν 
ἀκουόντων. ῬΙυΐατο ἢ. ἀθ 5. Νὶ ν, ν. 3. 
ἡ περὶ τὰς τιμωρίας τῶν πονηρῶν βραδυ- 
τὴς τοῦ δαιμονίου καὶ μέλλησις ἐμοὶ δοκεῖ. 
καὶ μάλιστα δεινὸν εἶναι. Ἡ ΕΝ Ὁ. 

μυθολογεῖν] Ουπαμίανγὶ. ΑῬΡ0ο]. δοοτ," 
Ρ. 39. Ε. ἀλλά μοι, ὦ ἄνδρες ᾿Αθ. παρα- 
μείνατε τοσοῦτον χρόνον" οὐδὲν γὰρ κω- 
λύει διαμυθολογῆσαι πρὸς ἀλλήλους, οἵ, 
ποῖ. δὰ Ῥμωάε, δ, 140. Ήειν». 

αὐτὴν οἰόμεθα εἶναι] Ηος οτάϊπα Τιιδ, 
οὐ ἀρ. Μαϊρὸ οἰόμ. αὐτὴν εἶν. ξεῖν. 

ἡλίου δυσμῶν] νόμος δὲ ἦν παρὰ τοῖς 
᾿Αθηναίοις τὸ μηδένα φονεύειν ἐν ἡμέρᾳ... 
ΟἸγπιρίοά, δὰ κι. 1, 1.6 ϑλ} λοθάα»- 
πιοπίογαν ἰπϑιϊταΐο ν. αίοσ, Μ, ἰν. δ. 
Οπίοτγυων ἴα ΑῸρ, Ργὸ ποιοῖ ἰερίτατ ποιεῖ... 
πηϑὶθ. ὅϑδαὰ πο γάτα δϑί ἰνογὰπ πιο οαιη 
ρΡοππουίδεϊο ἴω Εἰ γῖβ ΔΗ αυἱβ: αἱ ὁ, 7. υδὲ 
ΡἴῸ ἐπιθυμοῖ Τοῦ, Θχμ θεὲ ἐπιθυμεῖ, ΕἼδοη.. 

μέχρι ἧλ. δυσμ.} ὅοιο}, ὡς ξήσεσθαι 



: ΦΑΙΔΩΝ. 55 
δὴ" ΕἸ] Ἁ εἰ γΝ [ Ἁ Ε] ’ Ἴ" πότε οὐ φασι θεμιτὸν εἰνωι αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκτινύγαι, 
᾿ Σὼ; γ) Ἀ ἔ ὡ “ -" δὲν Χ Υ̓͂ ΝΜ Ἃ 
ὦ χωκρατες; ἤδη γὰρ ἔγωγε, ὃ πὲρ νῦν δὴ" σὺ ἤρου, καὶ 

" Γ᾿ ] » 

Φιλολάου ἤκουσα, ὅτε παρ ἡμῖν διητᾶτο, ἤδη δὲ καὶ ἀλ- 
-- . ᾽ὔ “ Ἀ 9 -" 

λων τινῶν, ὡς οὐ δέοι τοῦτο ποιεῖν: σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν 
οὐδενὸς πώποτε οὐδὲν" ἀχήκοα. [ξ. 15.} ᾿Αλλὰ “ροθυ- «. 62. 

᾽ Ἀ 
- 6 »,»ν ᾿ ΄, Ν Δ Δ Ν᾽ »»"» ΄ 

μεισῦαι γρη, ἐεφη" τάχα γὰρ αν καὶ ἀκούσαις ἰσὼς μιὲν- 
’ ων » “Ὁ ΄-- 

τοι θαυμαστόν σοι Φανεῖται, εἰ τοῦτο μμόνον σῶν ἄλλων 

εἴρτ ΔΛ: μέχρις 5.--- χρόνῳ οπῃ ΟΕΗ͂Ι.---" οὖν δὴ ΔΙΠΦΌϑ : δὴ οὖν ς.--- γῦν δὴ Ἢ 
ΟΗ, δὴ νῦν δὴ Ε: δὴ νῦν "-ς.---}ὶ σὺ οπι Ε.--- οὐδὲν οτῃ 1,.---’ ἂν οπι Ε..--" ἀκού- 
σαις ἌΠΦΟϑ οἱ ργ Δ : ἀκούσαιο "-ς.--- εἰς ρτ Δ.--- τῶν ἀνθρώπων ΓΒ εἴ οοὐτ Δ, ουΐ 

μέλλων μέχρις ἡλίον δυσμῶν. ἐν γὰρ 
ἡμέρᾳ φονεύειν ἀπείρητο. μέχρι ρτο νυΐῃ. 
μέχρις 6χ βταπηπιδιϊσοταπι ρτιδσθρίο συ 
Οοὐά. Αὑρ. εἰ ΤΡ, (φἀἀ6 Ῥᾶῆτ.} ἀδάεγδε 
ἦλια Εἴβενεν. Μοχ Τοῦ. ὅπερ νῦν δὴ, ρτὸ ὃ 
δὴ νῦν ἐλ. Υ΄, ποῖ. κὰ ον. δ. 8. Η εἰν. 

κατὰ τί δὴ] Ιδεὶ οχ ἥάε πιοὶ Δ18. 
Κατὰ δὲ τό: εἰ 5᾽π6 ἰηϊοττογαῖίομθ, αἱ 
ΔΓΏΟΌ]α5 τὸ ογαιϊοηἱ πηϊνοῦβῶς Δρρομπδίαγ, 
αυοᾷ 6εὲ Ογοῖβ ἐγθαυθηεβδίτησπι : δὲ 
ἃ ροβία! τὸ νἱἀδίυγ νϑυρθογαπι 56 1168. 
1άεπι ρϑπιβ ἀϊσοηαϊ ἀπποίδίυσ ἐπ ἀἰ{|8- 
βίτηο 1|ο Τμοβαῦσο Βιθριδηΐ, τὸ κατὰ τὸν 
Γάλβαν, φιοά αα (ὐαἰϑαηι αἰίπεῖ. 8Ἐπ- 
ἘΑΝ. 

κατὰ τί] Τὰ}, κατὰ τί οὖν δή. 8ετ- 
ΤΆΠι5 Ἰορὶτ, δάς, αἱ αἷτ, ΠΠυτὶ βοὴ 8οτῖρι, 
κατὰ δὲ τὸ, Βυ τα ᾿πἰουγορδίϊομίβ ποία 
Ῥοβὲ Σώκρατες, υἱ ἀΥεΙσυΪ 8. τὸ τείογαϊουν 
δῇ ἰοίδπι οταϊ οπϑιῃ, δὲ νοι, Ομοά αἰι- 
ἕεπι αὐ τὰ αἰξἐπεΐ, φιοι αἰτηνέ, Ἡφία8 6588 
δἰδὲ ἐρεὶ πιογίεηι σοι ϑοΐβοογε, ταλ]ο, οἱ τα- 
Οἰδτηδυιῖθ ογαίϊοπὶβ υἱεῖ. [πᾶ 8ι- 
ῬΠΔΠῸ5. ἱπ τρδγρ, νὙϑσϑίοηθι βοσγαηὶ [(8 
σοιτοχῖ, ναι ἐσίέμτ οὗ σαμδϑαπε Ἠρίαβ 
ἔ88ὲ αἰιπὲ, δἰ δὲ γιοτίεηι οοηβοϊβοοτεῦ ἘΡῸ 
δπῖπε ΄ανι μτἑάσην ἐϊ μὰ πον δοίμηι α Ρ]εὶ- 
ζοίαο. Ετβοη. 

δὴ νῦν] Ὑαεπεί. Α, οἱ γἱηά. Ἐ', νῦν δὴ, 
τ 6 1π|8 58π6 οἵ οοπνοπηζι5 Αἰεῖορο οοι- 
βυρίσαϊηϊ, 5 βρη ἤςδπβ σιοῦο: Τίπισουβ 
Νῦν δή" πρὸ ὀλέγου χρόνου" δῖ νἱἀεδίηῦ 

Θηΐυβ, ἈΠ Θβὶ δὴ νῦν, ζαῃε ἤμῆπὸ, 
ἄρε: νἱὰθ Ἡοορονθοι, Ὠοςίτίη, Ῥασίουϊ. 
Ρ. 2719. γυττι. 

8. 16. τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαι:] Ουοὰ 
οαϊίοπθβ Βυσαβαυδ ἱπβεάϊε, τοϊεπέμπι αἷ- 
4ὃε λάδθο ργοθδδῖυπι ἃ Εἰβομθτο ἀκούσαιο 
ε Ῥᾶγ. εοττοχὶ. Ἠξιν. 

τάχα μὲν ἂν} [Ι(ὰ βἷπε γὰρ ΟἸ ΠΡ. 
ΟΒΒΤ. 
ἴσως μέντοι κ. τ. Δ. Αρυά ΒΙπιρ Σοΐυπι 

ἴῃ Ἐρϊοεϊεξ, χ, Ρ.. 68, 54] πιλ5. Ἰθρίυγ μὲν 
ΡΙῸ μέντοι" ἀδίπάς τὰ ἄλλα πάντα μῖὸ 
τἄλλα ἐστίν" ἀδπίατθ νεγῦϑ ἁπάντων, εἴ 
οἷς, οπιΐδεα βυπί. ϑβίδρῃ. ἀἰβπηριοτθ 
νας. ὥσπερ καὶ τἄλλα, ἔστιν ὅτε καὶ οἷς 
β. Ἐπ. ΑΡγεβοι, δὰ “ΖἜβον. τ, ἴ. ῥ. 188. 
Ῥτὸ οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι Ἰαθεῦαὶ Ἰερὶ 
οἷς δὲ βέλτιον ζῇν, ἢ τεθνάναι. ΚαΝΙ6- 
Τα ἴῃ ποῖ δὰ νοῦβ. πὰ }0ὺ8 ἀἰδορὶ νεπιᾶ- 
σαΐατα Ρ. 18. σοπ]. ὥσπερ καὶ τἄλλα, καὶ 
οὐκ ἔστιν ὅτε οἷς μὲν βέλτιον τεθνάναι, 
οἷς δὲ ζῆν. Ζεουπῖα5 ρ. 116. ποίδηιν ἱποἰϑὲ 
ῬοΩΣ ἰυθοθαὶ ροβςῖ τἄλλα, εἰ δηία ἔστιν 
1η56Π ἐὰν, γε] κᾷν, δυΐ τοβοτιδὶ ὅτε ἔστιν. 
Αἱ Βᾶ5. σοπ)δοίαγαβ δὲ σουτθο0π65 ὁπι- 
165 τοραρτιᾶτγο, τοὶ Πηρυ:θ ἱηροηΐο, νεὶ 
ρ51 τησ πῆ ϑοστδέίβ, οἱ ᾿Ἰεοϊοποπι ἰοοὶ γ}- 
βϑίδιῃ τϑοΐίθ 56 βάθοτθ, ποᾶο ᾿ποϊβὶ ποίβ 
Ρομδϑίητ ροβὲ νοῦ καὶ οἷς, δίουϊ πῦπο 
δἀϊάϊπι5, μετ 86 ραῖοί, (ἰετίε πϑὸ ΤΡ. 
πο Αὑρ. βουτρέυτα ὀϊβοτερδέ ἃ ΘΟ 0 π 6 
Ἡθγοότασα δἀὐϊίοτιμν, ἔστιν, ὅτε καὶ οἷς βέλ- 
τιον" ὉΪ5] ηυοῦ ἴπ ΤῸΡ. ἰορίτον ἢ τοῦτο 
μόνον, εἴ ἰῃὰ Αὐξ. τῶν ἀνθρώπων. ΕἼΒΟΗ, 

ἴσως μέντοι θαυμαστόν σοι φανεῖται---- 
περιμένειν εὐεργέτην] ϑοῃπίοπίια νυ]ρὸ 
ἱπηροαϊέα, βὶς δοοϊρίθπάδ οβί : " Εοτίδββδ 
ἰλπηοτι τηΐσυσα ἰδὲ ν᾽ ἀ θὲ ταν, μος. (τηογ- 
ἴθι} βΒόϊατα δἰίογυσα οπιπίυτα (ηϑροῦϊο- 
ΤΠ} β' τ ρ ]οχ δάβθ, ἤδαῦδ Ὁτηα]υδτῃ δοοὶ- 
ἄογα ποιηϊπὶ, ργουῦ αἰϊα περοξϊα ποπηυτη- 
αὐϑηῃ δὲ αυϊθυβάδπι Ἀομείηέδιια ὑέηε τεῖ 
πιαΐε αοοίάωπὲ, υἱ τηϑ] 5. οἱ 811 υνουθ 
αυλπν τποῦ : ποιηϊπίδυβ δαίετη, αυΐθαβ 
πιο 8 δβέ τηοῦ, ποῦ [88 6856 5}0] ᾿μ515 
Βος θεπεβοίοτα σοπἔετγο, 56 δήυστη ὃχ- 
βρεσίαπάυτη 6βεὸ Βοποῆς!! Νυ7π5 οῇεοίος- 
τϑῖὰ, ταΐτα ὃ} 6 ζοτίδ5856.᾽ Απἰπιδνοτίοπ 
εβί ρπησπ τορο 0 ἰδ τερεμε8, θαυ- 
μαστὸν ἴσως σοὶ φαίνεται, αὐ υδιίδίδ 
οβὲ ἴῃ ἰοπφίοτί θυ μουϊοα 8 : ἴπὶ μι} 5 δι- 
ἴοπα ῥυϊποῖρίο βἰπιρ! ]οῖα8 ΟἸγπιρίοάοταυϑ 
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εν» : “,,393.ϑ»ϑ ΚἷᾺ ν Νὴ , "ἃ δε τιν 
ἁπάντων ἁπλοῦν ἐστὶ καὶ οὐδέποτε τυγχᾶνει τῷ ἀνθρώπῳ, 
“ Ν ἥν ΝΜ .“ βκῈδ νι τ ΄ ͵ Ων ὁ 
ὡς περ καὶ τάλλα, ἐστσιν οτε΄ καὶ οἷς βέλτιον τεθνάναι ἢ 

ΒΌΡΤΑ δοπρίᾳ πεὸ : ἢ τυγχάνει ὃν τῷ ἀνθρώπῳ.----" ἔστιν ὅτε ἘΠΦ : ἐστὶν, ὅτε -.--- 

φαίνεται εἰ γοτβὶο ΚΙ ΟυΪΑ" ἀρρατοῖ, ἀππῖ, ἢ ἕῇν, ΟἸγτηρίοάοτιβ ργαρεὶ βέλτιον 
Βεῖμάθ ῥτὸ νυϊραίο βέλτιον τεθνάναι ζῇν ἢ τεθνάναι" ἀπο ποχυβ δγριυπιθπία- 

Ὁ Τηἰογρτγοίδεϊου!β μῸ 5 νοϊοσῖβ Ταἰΐϊπερ ποροίίαπι Βυ]αβπιοαϊ εβῖ, τς νογθτπὶ 
ψοῖθο το αϊῖ; υἱ ἀρρατοαῖ, χυϊά ἴῃ σοᾶϊοθ δὺο ᾿πίογργοβ ᾿δροτὶ, οἵ ᾿Ρ58 ὑτοροπιοάυπι 
Ἑοοὐϊοὶβ ΟὙεβοὶ ᾿πβίαγ σθηβοπαᾷ 511, Ἐδοία 6ϑὲ 8Ὸ Πποπηῖπθ, αἱ βυῦπι ἴρ586 Ποπθη πῸπ 
Ῥτο!αϊε ; υἱ αυϊάοπι βυϑρίσου, ἱπ 5[ οἶα, ϑέβοῦϊο ἀποάθοῖϊπιο. Ναπὶ σοάδχ, ἴπ 80 
1Π8 ἱπιογρτοίδο ρίμιο Ἰοσο Ὄχβίδί, αὰ] ἐϑὲ ἰθΐοῦ Εἶρτοβ ΒΡ]. Γπιρά, Ντ, 64. ἀεἶμ- 
“6085 μαθεὶ ϑαάδιῃ πιδηὰ βου ρίδτη, οἱ δὺ δοάφιῃ, αὐ ν]ἀδίατ, ἱπίοτρτοίθ ἔμοίδπι, 5ἰπιῖ- 
Ἰεπὶ ἰαϊογρτγείδεοποιη 1 αἰΐπδπι ΤΔ]ορὶ ΜΙ δπουΐβ, οὐπὶ ργαξαοπα ἱπίθγργειῖβ δὰ 
Βοπιΐποπι ᾿ΐθ πὶ πὸπ ποιηϊπδΐιπ), βεὰ συτα ηποάδτη ἱπάϊοῖο ἐδπηροτῖϑ εἴ ἰοοῖ, Θυοά 
Ἰησϊοίαπη ἱπ ἤπα ῥταϊαξϊοπὶα ροβίίαπι, τεΐοστε ἰανδί, Βἴο δαΐεπι μαθοῖ :  Θιδπία 
νἱγίαΐα Ἰρί εν ἴσο ἀἰβρυίοι ΡΙαίο πὸ νυἱγίιβ βοϊθπεῖθ πὸπ ἸρπΠΟΥΑΙ. δὶ Ἰδοίατα δὲ τα- 
Ἰεσία πη ῬΎΈΒΘῚΒ ΟΡυΒΟΌΪαπι ΠΣ πιαν δτῖβ τηθιηοτῖθ, [ἢ αυ0 ἰδ απδηξ8 τοί! οσῖην Ῥτγθοῖ- 
08 ἴο Ἰδίθγο πο] μι. {αβδὰ πδιηαια ἀοχηϊπὶ πποὶ οἱ οτίβἰββῖτηϊ βοοσιπι το ρὶβ ρῸ} οἰ πιὶ 
δτοροῦιὶ παοδποθηὶ ορυβοῦϊα ἰγαπ 8] σι δγατη, αὐ οοάθπι πο (οτία απῆπι0} αὐὸ δὲ 
δἰ Πα πθηβἰβ οἰδίο ἀϊοανὶι βθγιῆοποβ, Ἐοραίῃβ ἰΐθπὶ ἃ ἸΠᾺΪ]ΟΠΘ ἹΠΒΡΤΟ 5101 }16 8 Π)ΠῚ]- 
τ Ὀ}}} δίααβ ἃ ἢ ροπα Οραπογιηιϊαπα 56615 ἀτοπροποθ ἤδγυτα ἀϊοροποβ ἂς να οἱ 
σοῃνογβαιίοπθ ἀορτηδίθαιθ ῬΒΙΟβορθοτυτα ἴῃ ΠΙᾺ Ποα 5 ἐγαπιϑτηϊ ΐογθ 51} 8088 τὴρ ρᾶτα- 
Ράτῃη. υΐθυ5 δὰ τϑπηρὰβ ροϑίροβιῖϑ ἴὰο ροίϊτ8 δοηυΐαν σοπ5} 10. ἔπ 400 πηϑη ἔθ 5.10.8 
οβίθηε τὰν αυδιῃ Οὐ σο τοῦ διιϊσογυηι νοτβ ΟὈθαἰτυγ : Ῥτορίοῦ 4008 ΠΟῚ πῸΠ] Π8Πὰ 
ἀοπιϊπογαπι υβθιπὶ ᾿γοίογ τ, Ῥτοχηίυ8. οπὶπι ἀρίτὰγ αυϊσαυϊα Θχ δπῖπιο νϑηΐί.᾽ 
Ἐχοιιρ!υτα ΒΙΒΙ οἴμοι Τυρά, ποὰ δ ἶρβο ἱπιεγρτείθ, βεὰ ἃ ᾿ϊθγατο πη μετιΐο 
Βουϊρίμηι 6856, ἃρραγοΐῖ θχ στρα {15 Ἰοοὶβ ἱπιροηίθ εἰ νἰἶοβα βοή ρ(β, ἘΠῚ ἱπίοτρτοία- 
ἐϊοηθπι ἀνϑυβδπη Θ896 8 Ὁ δᾶ, 45 5800 ΑΠβϑΕρρὶ ποπιῖηθ βογναία Οχοηῖ, δά δια οϑὲ 
Ἐοτγβίθεο, ταῦ ἱ δ Ἰοοῖοη 5 δὉ ποῦ τηριηογαία:, δὲ ἃ ποβίτα ἀϊνογξα, οϑίθυπιί, ἘἙδτη- 
θη) δυῖθπ 6556 δίηυο 1ΠἸλπ ου}ὺ8 Εἰχοογρία οχίδης ἴῃ οοαϊοα Ματγοίδπο Ὑ οπείο, 
τηδη βίο ἀθοϊατγαπὶ βρθοϊτηϊπα ἢὰ]υ5. τπδοῦπὶ σοιπιηυποδία Ὁ 6}08 ΒΙ ΒΓ] οἴπθος 
Ῥγαίδοίο, ]Ιάοοθο ΜΟτΘΙ ο, τῖτο ογα 55 πιο, 1ἀτεγαγαπι ποβέγαγατη πη ρυ ἃ ΟΠιᾶ- 
πηρηΐο, εἰ Ηἰβεοτία: ΒΙΘΙοστγαριοῦο ρτίποῖρε, (ἝΟὐἱ νῖτο υὰπι 78πὶ διΐδ [08 νἹρΊμ 
αυδίυου ἃΠΠῸΒ Π|6 σοῃο  Πανοτὶς βία ἀϊογασα σοτπτηιπῖο, ται]! δαὰ8 ἴῃ πια οΟἸ]αΐα 1116- 
ταγαπι δὲ Βα πιδη (818 οὐποία ; ἔδσογθ πθῆσθο, αὐΐπ οχ 6] 8 δὰ τὴς ἀδι}8. Θρ 5[0}}15. οἃ 
τοίοσδαπ), 48: 8 τοῦλ ρυροβθηΐθπι ρογιποπέ, Ηκῖο ἰριξυγ 116 : “’ ΒΌΒΙῈ βία πὶ ἃ ἢ- 
τη απ σορ το ἀ6 νογβίουμς Εμργίοο Ανγίβεϊρρο Αἐιοιϊδηδὶ, ἴὰ Οοαΐςα Οχοπίοπβὶ δά- 
βοτιρίδ, 8 Εουβίθτο δἰ δ᾽ (8, ᾿άθυιαυθ ἀς Εχοοτγριῖ8 θὲπα τυυ ες ᾿ἢ οοάϊοα Ματγοίδηο 
ΘΙΒΟΟΙΝ χἶν, βοσν 15, αθότυτα ἱπαϊσίυπι δχ ᾿πῖἴο δὲ ἤπο Ε10] ἴβοογ, δυα ἱπθῖῖ]α ἴου- 
[8558 ποτὶ, Ιπ τὰ πὶ εβί : “ἴρ886, ο εάτγοῃ, ἢ 1511 Βοστδε {14 ἀϊ6, απ ὈΪῚΕ ρΠδτ- 
τηδοῦτη π᾿ οἄτοστα, εἶνε Ὁ απο 4110 δυά νδεῖ" βάτοι ἢ ἴμβο, ὁ Ἐδμθετγαίθ, 
ἘΠ ΠοογαΐοΒ : Οὐδ ἐρίτον δυηΐ αὐ85 ἀὐχὶε νὴγ ἀπίο πιοτίεπι, οἱ φυαοπιοάο Οὔἶ ἢ ΠΡΟ πίοσ 
δηἷπι ἐρὸ δυάίτειῃ. Εδάτγοι : ΕοΥβ αυϊάδπι 1μ81, ο ἘσΒδοταίθ, σοπιϊρὶῖ, Αςοϊαϊε 
δπΐιη ῥηάϊο σαυϑατη ρΡῸΡΡ[8 ᾿πδυταῖδ πανῖρὶ, αυοά πὶ Τλεῖατη ΔΕ νοπαὶ ταϊεταπὲ αιοί- 
Δ η118----,᾿ ΕἸπὶ5 οβὲ : " 5ϑᾷ νίαδ βὶ φιϊὰ αἰϊυὰ αἰςῖ58, Ηδὸς 8οϊβοϊδηΐθ, Ὠ18}} δια ρ 105 
ΤΕβροπάϊε : ἱπῖπιο τηοάϊοιπι ἱπίθγτη {{6π8, τηονὶῖ 56 σαϊάοπι οἴ ῬῈὴ6 τονε ϊαυϊξ οὐπὶ εἴ 
Ἰαπιΐηδ βίδίυϊς, Τηιυϊΐαβαᾳυθ ΟΥο σοταρτθμοπάϊε ο5. εἰ οουϊοβ, Ηἰς νετὸ ἢπῖβ, ὁ 
ἘΤΒΘογαίοβ, ἃπ)ϊοὶ πο ]8. ζαϊξ, Υἱνῦ Ὲ Π05. Ἀ5ΒΘΓΟΪΠῚ8. ΘΟΓῸ ΠῚ Παογυτα ΟΧ ΡΟ ΘΠ Εἰὰπὶ 
Βαθαϊηνυ8, ορεϊτηὶ δὲ ΑἸ Π τ ῥσυ θη δῖ" δία }ι5 15 πιῖ ἔαϊ,᾽ ΨΊάδ, νὶγ ϑγυά  8- 
δἴπη6, 8η Εχοογρίβ μεθο ἀϑὺ} (ῸΪ 6586. ροββιῃΐ ; ΘΟΓΌΣΗΠΊΒ ΘΧΟΙΆΡ] πὶ 81 οὐ ρῖ8, ἔδσ ἀξ 
βοίδιη. Ἰοσᾶ Θογυπιάθηη πΟΠμ}}}ἃ πα ΑΎσται Δ]]δΐϑ ἔυ1856 ν]άθο ἃ Ζετγεταΐα ἐς Μοῃ- 
ἵδστοπο, Τυτβοοπβυ! ο Ῥαδίανῖπο, αὶ βέθουϊο χῖσ, ἱπθαπίς ἤοταϊε, ἴῃ Ερ᾿οπνα ϑαρὶ- 
ἐπεϊα;, Ὑ ἐπιοε!ῖ5 δῆπο 15θὅ. ἱπηργθβϑᾶ : οὐ }}9 Ογ)6 18 ποι ἰαπι ΕΑΡ τοι ἴῃ ΒΙΒΙ ΣΟ ΠΘοα 
11, Μοάϊα Αλιατῖβ ἀρὰ, Ἐταριποπία ἄσο Αρυϊοῖϊ, ἃ Ῥηβοίαπο ἴῃ σταπιπηδεῖο δ 
Ῥα ΞΟΠ Ρ. 887. 891. Δ]1λΐα, ἔγυβίτα ἐπὶ 115 υπιεῖνί, Οτίογυμι, 46 Ῥίαϊοπθϑ ναὶ ἰθπι- 
Ῥοτίθυ 1119 Τίς ἃ ποϑίγαίθιι5 μαθὶῖο, Ἰπουϊεπίωπι Ῥείταγοιιος ἰοϑιϊπχοπίαπι δάθϑε 
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ζῆν. οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυμάστον ἰσως σοι φαίνεται 
᾽ ’ -" Ἵ ’ὔ Ἁ Ὁ ͵ ᾿ Ε] Ἁ ε Ἀ 

εἰ φουτοις τοῖς ἀνθρώποις μῆ οσιὸν ἐστιν αὐτοὺς ἑαυτοὺς 

Γ ἢν τεθνάναι οτὰ ρτ Δ.--- ἐστιν κἀὰ ΔΗΦΟΒ, βαρτα νογβαπὶ ροηῖε 2{.---" δὴ ΓῸ.-- 

Πιοηἷβ Ῥοβίυϊαί, Νίδπι οἰθὔεγπι τη Π6 8. ΤῸΒ 
Ῥοββυμέ 6556 νϑὶ ὕοπερ νῸ] τοδὶ, ρτου 
Ὅθηδ δὲ πιδῖθ ἃρυηίην οἵ δὰ ὑβὺπὶ οοπ- 
νϑγίαπίαυγ : ηὐοᾶ δὲ Δ|10] ἃὉ 4118, δὲ ἃ 
ῬΙαίοπθ ἀοσοίυν ἱπ ϑψρ. Ρ. 318. Ὁ, 
πᾶσα γὰρ πρᾶξις ὧδ᾽ ἔχει" αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυ- 
τῆς πραττομένη, οὔτε καλὴ, οὔτε αἰσχρά" 
οἷον ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν, ἢ πίνειν, ἢ 
ἄδειν, ἢ διαλέγεσθαι, οὐκ ἔστι τούτων 
αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ καλὺν οὐδέν" ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
πράξει, ὡς ἂν πραχθῇ, τοιοῦτον ἀπέβη" 
καλῶς μὲν γὰρ πραττόμενον καὶ ὀρθῶς, 
καλὸν γίγνεται" μὴ ὀρθῶς δὲ, αἰσχρόν. 
40: νογιῖς ΟΘΠΠ1πι|5. χνὶϊ. 20, Αἱ νοῖο 
ἸΏΟΥΒ ΠΟΙΉΪΙΪ ΒΘΘΙΊΡΟΙ Βοπῦτη δϑῖ, πυτη- 
αυδπλ τη] τη, αὐ πη ἰοίο Ῥηααάοπο, οἱ 
ὉΡΙα 6 4 Ρ]αίοπα ἀοσθίυσ, ΑἸίδτῃ βουῖρ- 
ἴατϑπι ρτεροὶ ἤπρ]1ο. ἴῃ Ερίοίθι, Ρ. 08. 
Εἴ ΘΟΠ ΓΑΤΊΔΤΩ Θᾶτα 8118 1080 ΒΘ  Θ ΠΕ ; οἱ 
ΠΟ 8Ὁ ἴΡ80 ἰΐᾷ ροβίτδ, 866 ἃ ΠΡγασίο πιὰ- 
(δἴᾶ, νἱἀθαίυγ : Ὃ δέ γε Πλάτων καὶ ὅ 
Πλάτωνος Σωκράτης, καὶ ἀγαθὸν αὐτὸν 
(τὸν θάνατον) εἶναι καὶ κρείττονα τῆς 
μετὰ τοῦ σώματος ξωῆς ἀποφαίνεται" οὐ 
τοῖς μὲν, τοῖς δ' οὔ" ἀλλ᾽ ἁπλῶς πᾶσι. 

λέγει οὖν ἐν τῷ Φαίδωνι Σωκράτης “ἴσως 
μὲν θαυμαστόν σοι φαίνεται, εἰ τοῦτο μό- 
νὸν τῶν ἄλλων ἁπλοῦν ἐστὶ, καὶ οὐδέποτε 
τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα 
πάντα, ὅτε βέλτιον τεθνάναι ἢ ζῇν" ποχυθϑ 
ἴρ86. αἰβρυϊα!οηΐβ Βαρίίαι ἴθ ἤπο β, ζῇν 
ἢ τεθνάναι, πιυπῳφμαηι ἰοπυϊὶ ππεὶλιι8. 688 
οἷσενο, φιαπι πιοΥὶ : ὅτε δαΐοτα Ἡ1Π1}1 ἐϑὲ 
βοίαπι, υἱ ΔΡρᾶσθαϊ σοπ] ποία Θχοι͵ββ6, 
Νίδιη ῥτοΐξοίο ἐστὶν ὅτε καὶ οἷς, ποππίιηι- 
φιαπι φηϊδιιβάαμι, τεαυϊήταγ μος Ἰοοῦ, 
αυοσᾶ εἰ ΕἸΒοΙΝΒΓῸΒ νἱ 1, νασῦδαυθ οἵ τεοῖθ 
ἰπίοσραπχὶξ, δὲ 80) δἰϊοσυτη παραδιορθώ- 
σεσι νἱηθισανι, Ἐπ βυπῖ οἸμπῖπο δῷ 
ἔογπγδο ἴὰ σομ]υηρθηάο νοῦῦο εἶναι οὐτα 
Ριτοηοιηῖπα ὃς οἱ δάνογθιο ὅτε, υἱ ἐστὶν 
ὅτε, εἰ ἐστὶν οἷς, ἐστὶν ὧν, ἐστὶν οὖς, 
{γα ἘΠ ΟΥΟΒ, αδπη αὐ ἜΧΘΩΣΡ] 8. σοπῆτ- 
τοϑτὶ ἀδρθαηί, (ΐοτυτῃ ἰΐα ρ᾽ᾶπθ οχίβς 
ἰπ τη. Α εἰ Β, ἐστὶν ὅτε καὶ οἷς" οἱ 
Ἰΐθτη ἴῃ νϑυβίομθ βίουἹα θυ ργθϑβυσα Ἰορ τοῦ 
68ὲ φμαπᾶο οἰ φιῖϑιι8. ήυττ. 

ἁπλοῦν] 1. 6. φμοα 5ἰπιριἰοἰέογ,, ῬΕΤ 86, 
εὐμδτιοαὶ φιϊὰ εβξ, (ναϊρὸ ἀϊουπὶ αὖϑο- 
ἐμέ6) μὲ ποῖ αἰδξεν" 6886 αἰ οορ ἑατὶ Ρ08- 

ἴῃ Προ ἄς δ] Τρβίυβ εὲ ΑἸϊόγαπι Τρηογαπίία, ἢΪ5 νογθῖβ ;--- ἰδὲ ποαιο ἴῃ ΒΒ] οἴποοα 
ΜΜατοδηα Ῥμδάοῃϊβ νετεὶο ᾿υαππα υδοπᾶγάϊ Αὐγοιϊπὶ : ααδπὶ εἴ ᾿ρ98πι ἐποαϊέδπι 
Ῥυΐο : ποαὰδ ἑδπιδπ ἃ Ἐοτβίετο δυὲ ΕἸΒοοτο ὉΠΠ4π ἴῃ Ρᾶτγίοπι νοσαίδιν ἔυ 588. νἱἀ6ο, 
Ἐχ οοαϊεῖδνυ5. Οταςῖβ Ῥ]αἑοηΐβ εἰ ΟἸγπιρϊοάοι ααϊηϑιῃ ΔΙ βίοβ (γα πβ] αι} ἕμοτιπέ, 
αὐΐηδπι δάμυς οχβίοπί, ῥγαβουε πὶ εχ ἴοιπο ρτῖπιο ΒΙΡΙ οἰ θα: το Μαπυβοτρίςθ 
8πηπ0ο 1802. ᾿πηργοβ80, [Π10}}}} 15; Ἰηθιπ τα παι ι6 ἴσπθο, αἱ Θαἀἰ 1, πὴθ 1Πυτὰ δα ἐδ 
151586 : αυοα 1ἤδπὶ ἀρ Εταριποπεῖ5 ὨΊοπῖΒ (α581}, δῆηο 1798, ἃ πὶ νυ]ρϑιῖβ ἔδοα- 
Τϑιη.--- ϑιιρετοβὲ δάϊιυς ἰη ΒΙθΙοἴμοοα ΜΙαγοίδπα οοάοχ αγοιβ ϑθοι!! χὶὶ, αυϊ ΡΙΑ- 
ἰοῃ 8 αυεβάδπι, οἵ ἀὼ ἢΪ8 ΡΠ ἀοηδαιν σαην 0 Π0}}15 παρθθῖ : ἀθθιῃ 81 σοηζουτὶ ν 6} 18, υἱ 
1ά ἢδέ σιγαθο.----Ἅ 4} 6, νἱγ ρυδβίδη ἰβδῖπιο :----ὐ Θῃ 6 ε}15 νἱ, Κα! ἐπ. Αρτ β ἃ. μθοσον τ. 
Ἐχ 115 Ἐχοογρίοτυπν Κ᾽ ἐποίοσαπι ϑροοϊ πη πὶ θὰ5. ΒρΡδγεῖ ἰῃη!ογρτοιδιϊομθαῦ δυγάθιη 
6888. δία. ποϑέγὶ δχθηρ ατὶβ: δχοθρὶϊβ οοΐ8Β Ομ 5818 Εχοογρίογαιῃ, αἱ ἴῃ ποεβέτο 
Ἐχϑυιρ δῖ, ὑὲ ἱπίοστο, δαβαπί: εἰ ρϑθοῖβ, σιοταπὶ αἰ νεγϑι (85 ἃ ΠΠ Ὀτατῖο νοηϊέ : νεῖ 
ἴπι ποβίτο εδὲ Βξάοπ: ρμρρὶβ ἰαιτοαία ἐπ παυὶρ δ: ἴῃ πο, πιοαϊοιωη ἔεηαριιβ ἐπέεν- 
γεϊξξοηβ : εἰ ἤόπιο τουοδίασὶξ δαηι: Ῥοβίγομπιο, υἱοϊβαῖηι δὲ ΒΡ υ βου ρίωση με θϑἐπεΐ, 
Νραᾷὰδ τηΐπὰ8. αὐ ταπ] ρογϊποῖ, δ]ἰὰ5 χα Δ᾽ Ίοτα ορτπηὶ ν]τγὶ Θριβίοϊα Ιου: “Θυοὰ δὰ 
Ῥμαάοπεπι δἰἰἰποὲ, φηϊἀαυϊὰ θοηᾶγυιη ᾿φοιϊοηιπι ἐσ Οοα ἃ. Μδτοϊδηΐβ μδυττα Ορδγῶϑ 
Ῥτειϊαπι ποῦ, πὸ Εἰ Ὶ ορροτγίυπο ἀδβϑὶέ οἰταῦο. 1)6 ἀυρ οὶ νεγβίοπε 1 αἰϊηα ὅς, 
χὶϊ, ἴὰ Ξ:Ο 11 ἃ ἔλοια, Ὠἶδ1 τὰ ἈΠ γπιᾶγοβ, υἱχ Θρὸ ογεάθγου, ΑἸίετα Ηθητὶοὶ Απβερρὶ 
Ατοδταϊασοιὶ Οὐΐαπθηβὶβ, οὐ͵]8 Ηυρο Ἐαϊσαπάαβ. πιοπιῖπῖξ ἱπ Ηϊβί, Κἴσυϊα, ἱπίθῦ 
Βεπρίοτοβ δγαπι 1  Ἰσάτι) ΝΜΙαγαίου {, νἢ. Ρ. 281. Ἰῃποίυοτγαξ : ΔΙΙΟΤα 86 πιπο 
Ῥυτϊπιυτη οἴοτι, Ῥυοα δὰ ἔογία 8 ἴρβὸ Νθποι 8 ἱπίθγρτοίθ, 4] ἵπ Ἐρίβίοϊα βοηρ- 
5.556 τὰῖῃὶ νϊἀδέυγ : Εοραΐιβ ἐέεηι α Μα)οπε ἥἥκαρπο ϑδιοϊα Αὐἀπϊγαΐο, αἰφμε αὖ 
Ἡροπε Ῥαπονπϊίαπω βοἰὶ5 Αγολπὶερίϑοορο, Τάσαι τἰδϊ νἱβαγαπι ραῖο, κἱ Η!βτοηδπι 
Ιου ]Αται ΕΔ ο ΠῚ Ἰη3ρ1οἶδ5.᾿ [πῃ ποβίτο αυϊάδιη Τκιρά, ὀχοιηρ]ο ᾿ΐᾷ Ἰορίτυτ, αξ Ἔχ σ 
ξεκωρος 1Πυ δαΐεπι αὐολροησε σοπιροηάίαπι 6888 ῬοσΔΡᾺ}} ἀγοϊὲροπεϊ σε νϊἀθίατ, 

ΥΥΤ. 
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εὖ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἄλλον δεῖν περιμένειν εὐεργέτην. [8. 16.1 
ε , » ΕῚ ,ὕ ᾿ Π᾿1΄᾿ ““ ε 

Καὶ ὁ Κεβης ἠρέμα ἐπιγελάσας "Ἱττω Ζεύς, ἔφη, τῇ αὐ- 

ΡΝ 
. ΤΤΙῶ 

1 ἱττιὼ Ἅ, εἰττίω ΠΦΕ, ἐττίω ΓΛΞΎΕΙ,5, ἔττι ὦ (,, ἰττὶ ὦ Ἡ, ἐν τῷ ὦ Δ.---ὁ ξεῦ ΔΒ 

ο'έ, ορροπὶζυταθς ἀδιαφόρῳ, σχετικῷ, 
νοὶ τῷ κατά τι. ν. ΟἸνπιρ. δὰ ἃ. 18. 
Οἴσοῖο αυϊάθην [88 ἀυλ8 ποιίομθβ οἷο- 
αὈΕῸΣ νϑτ ὴβ δἐριρι ἐοΐξεν δὲ σοπιραγαξε. 
(ορ. χκὶ!.) Οὐοττι,, 

καὶ οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ] 
Τοὶ ταΐγαπι πὶ τποάιπι 80 ἱπίρρ. νϑχϑα 
86: 511) ὉΠῸ5 ρογερθχοσηΐ Θίορῃδπα5, βία 
ἐπίοσρυσροηβ τἄλλα, ἐστὶν ὅτε καὶ οἷς β. 
Θυδ αἀἰβαποῦοπα τοοθρία, βθηϊοπεία ἷπὸ 
οχὶε πυ]υδιηοαὶ : Εογέαβε6 ἐαῃιθη τιῖγίιν 
εἰδὲ υἱαἀονίενν, δὲ ἰοο τὴς 6 σεέονὶβ 
οπιπῖδηβ δἰηιρ οὐ ΕΥ ὐεγιι δἰξ δὲ βἴπα 
πα ἐποθρέϊοηε (85. ταοτὶ τρθ] 08. 6586 
ἀαδταῃ νἵνευθ), πόψιθ πηφμαπὶ ασοὶαξ, πὶ, 
φυονιαϊπιοίίιι ἐπι σεέον δ οὐμεῖδι γοῦν, 
ἐπέονάμπι οὲ αἰϊψιῖδιι ᾿οηαίππσ (πιο 
5ΘΙΌΡΟΙ ΠΘΩῸ6 ΟΠ 05) δαξέμ8 δὶξ πιογὶ, 
φιαπι υἱθέγο: φμῖδιιβ αἰέεηι βαϊΐμι8 δ5ὲ 
ῃιογὶ, πεγα εγ Τογέαβϑε, δὶ ἐἰβάθηι ἢ α8 
δὲ δἰ ίπιοε ἐρβὶβ δόπιθ ἔασον εἰς. Ῥτὸ τῷ 
ἀνθρώπῳ Αὐρ. τῶν ἀνθρώπων, ηαὐυοά [ὰπο- 
ἴυπι Βεαυθηῖ ἐστὶν οἷς Ὀγεοίογγθιη, πὶ ἴπ- 
τεχοθάετεί ἐστὶν ὅτε. ἩΕΙ͂Ν». 

ὥσπερ καὶ τἄλλα ἐστὶν, ὅτε] ΜΙΝ Ηἰἷς 
Δ] Ἰαυϊά ἀθθββ νἱἀοθαίυσ, Ἐδροβοὶ 1ϊ8- 
αυ6 ὥσπερ καὶ τἄλλα' ᾿Αλλ᾽ ἔστιν ὅτε 
εἰς. Εἰ οοτίδ πραυδααδία 1ά νὰ 850- 
οταίθα, πογεηδ, υ νοτεῖὲ ούταηυβ, πηη- 
φιαπι οὐ δπῖγε 0886, πὲ δὲ 5ἰἐ γηδῖτιδ γιοῦ 
υαπι υὐθοτο, (Ἰ᾿ζον οπῖτα θ᾽ ἢ οβόρἤπο 
τποάὸ βίδίυθαι, Ἰάσιαιθ βορῖυβ ἰηΐγα 
ἀἸοῖε) βοα πος αυϊάθηη ποηπαυπαυδα 86- 
οἱάδγθ ροβθθ (ΟΠ θα, δὲ πος ἴϑῖηθπ οοπ- 
ξοβθο, πουα 08. πι} πα πῈ}8. 810} ἰρ 515 
νἱπὶ ἱπίοσγα πϑίμβ 6556 σοπίοπαϊ, ΑἸΐο- 
αὖἱ π0}} 5 εὐεργέτῃ ἀδτεῖυγ Ἰοουπ, ποηὰ6 
σὰ ποεγηθῖ ᾿πίοτῆςσοτγο πη ἢσοδέ, συϊνὶβ 
θαυμαστὸν δυΐ ἄλογον νἱἀετὶ ροββεῖ, Ἐὲπ 
Βυπο αυϊάθηι βϑηδαπι ᾿δοίῖο ἔογβδῃ νυ] ρσαΐα 
φοοάδπιποάο ἔξετγο απδαῖ; ἃϊ τη], 
ορίποτ, ρτοσθάδε ογϑίϊο, βὶ ρδγίσυϊατη 
ἀλλὰ (485 ῥτορίου νοσθτὰὶ δηϊοσοἀδηΐθση 
ἔδει ὀχοϊἀΐββο Ῥοίογα) τηθοῦπὶ δα ἀϊ- 
εις, ΕΌπδτ. 

καὶ τἄλλα] 1. ε. καὶ κατὰ τἄλλα. 
ὅ0Π0]. οἷον πλοῦτος, δόξας ξίφος" ἐπαμ- 
Αγλν κῆρ γὰρ καὶ τἄλλα πάντα' θάνατος 
δὲ μόνως ἀγαθόν ἐστι. ϑϑιιτιρ]ὶςο. ἰπ Ἐρῖο- 
ἴθῖ, χ, ῃ, 63. τὰ ἄλλα πάντα ρτὸ τἄλλα, 
ἐστὶν, ἀπᾶς ἔδοοτῖα ὥσπερ καὶ τᾶλλα 
πάντα, ἔστιν ὅτε. Ῥοβὲ βέλτιον ἴοτβδπι 
ὁχοαϊς ὄν, (Οὐ, ἰδίποη ποῖ, δὰ ὐοτα. 

8. 124, Ἠξινν. 
βέλτιον τεθνάναι] Ταῦ. βέλτιον οὐ τε- 

θνάναι. ταλ]ο. ΕἸοίηυβ, ΠΖέαφιεο πιγεπι 
ἐἰδὲ ονγίο οἱἀδοβίξιν, ἴα, ἂὐ οὔατα πος 
Ιοοο φανεῖται Ἰορῖ58ε νἱάδαξιτ, ΕἼΒΟΗ. 

μὴ ὅσιόν ἐστιν αὐτοὺ}] ΕἾ Ῥάγ. ἐστὶ 
τεβίτυ!, ΗΕΙΝΟ. 

8, 18. ἐπιγελάσα5] Τα}. ὑπογελάσας. 
Αἱ ἐπιγελᾷν 65ι νεγθαπι πῸσ 'π βΈΠΟΓα 
Ριορησπι: εἰ ἠρέμα ἐπιγελᾷν 651 ἰδ ΕΥ̓ 
αγνίάενοε (Οἷς. ϑοταη, Ξοῖρ, 2.) αυοά ς΄. 
87. ὑπὸ νοῖθο μειδιᾷν ἀϊοϊίατ : υἱ ς, 85. 
οϑὲ ἐγέλασεν ἠρέμα" εἰ ς. θ4. γελάσας 
. “σ᾿. 

ἡσυχῆ. ΕἸΒΟΗ. 
Ἰττίω Ζεὺ:] Ῥαΐῆδ υόσᾶρυ]Δ τοϑ] υἱ 

γϑίϊποτ δὰ νϑηυδίλίεπι. ΒΈΠΠΑΝ, Αἱ 
ΒίΘρι, " Νουενὶξ ἰρ8ε “ωρίέεν, ἱπηιῆξ, 
8ιᾳ ἰΐηρμα ἰοχιμιέμ: Τδρ. ἔττω, αυοὰ 
δῖ ρῥτὸ ἴστω.᾽ 

Ἴττω] Αἰά, 85, 1. 2. εἰδαν Απβαρ- 
08: ἱττίω" ΜοΙδοταΐυΒ ἰπ πλατρ, ΒΆ5. 2, 
ὶ ᾧ 6 Οοά, νεῖ. υἱὐ ἐπ ΛΔῸρ. 5β3εγρῦαπι 

εϑὶ ἴττι ὦ ζεῦ, ὕῦπάαο ΕἸεϊπυβ νϑυεξ δἰ πὶ- 
ΡΠ οῖϊοεν, Ῥυοῖι σιρίξον: τὶ ἸορίτοΥ Σῃ ὁχ- 
ΘΙΏΡΙο νουβιοπὶβ 6᾽0υ8 ᾿Αβοθπβίαπο, παι 
Ἡθηπίηϊυϑβ πᾶ Ἰδσδι Π ἐΐο ὕμριξον. ρετ- 
Ρότδπῦ, Θίθρθδπῃβ τοί εὐϊάϊε ἵττω, 
Οὐγηδηΐ αὐυοσίοπίδίο, αἱ ἀἰδοτία βοτιρίυτη 
ἵπ Τὰ. ΟἸγταρίοάογ, τὸ δὲ ἔττω ἐπιχω- 
ριάξοντός ἐστιν, ἀντὶ τοῦ ἴστω, τῇ Βοιω- 
τείᾳ διαλέκτφ' καὶ εἰκότως ἐγχωρίᾳ γλώτ- 
Τῇ ἐχρήσατο, ἐνδεικνύμενος τὸ φυσικὸν 
καὶ ἐγχώριον θαῦμα, ὃ εἶχε πρὸς τὸν Σω- 
κράτην. Ἐἰγπιο]. ΝΜ. Ἵττω" ἀντὶ τοῦ 
ἴστω, Βοιωτικῶς, ῬΒδνΟΠΉυΒ, πΘβοῖ6- 
θᾶτη ἀπάθ; Ἴττω Ἡρακλῆς" παρὰ τῷ 
᾿Αριστουφάνει, ἀντὶ τοῦ ἴστω. Του Ατί- 
βίο ρῃδηΐβ οί Ασπᾶγη. 860. βεα ἰδ᾽4, 911. 
Ἰερτέυτ οὐϊδτη ἔττω Ζεὺς, ὉὉ] ν. Κ  αβῖ. εἰ 
Βετρ!. δσσιθ ΗΘπηπῖυβ ορίδε, δὰ ΒΙδη- 
οαγάμπι ἵ, ἰδ, Ὁ. 664, ὅν]. Βυπη. ΕἼΒΟΗ, 
Ἔστω Ζεὺς] απο βἴ65 τυ το ΟἸγτηρὶ- 

οἀοη νεβιϊρία Ἰορὶ. Αἀ {Π|ὺ8 ΒοΒο οα 
ἘΠ Κϑηΐυβ ἴῃ Α ἄνουβαηβ 5 ρι15 ἢθθς 
ποίαν! : “  ΑΙΟΚΘηαγ δὰ Ευτρ, Ῥθαη. 
1071. Ῥ. Ῥοῖῖ Μ|8ς61}1. ΟΡ5. 111, 81. 
Ἡετηβίογμιβ δὰ Ἡδβυοῆ. ἐ. 1ϊ. ρ, 1ὅ. 
Ἑργβίοσ, δά Ῥῃφβάοπ, Ρ. 3866.᾽ εττ. 
Ἔπτω Ζεὺς} ὅϑεῖιοὶ. τὸ ἴττω ἐπιχωριά- 

ἕοντός ἐστιν ἄντι τοῦ ἴστω, τῇ Βοιωτίᾳ 
διαλέκτῳ. ΡΙ]αῖ. Ἐρίδβί, νἱῖ, ρ. 346. Α. 
γέγονε δ᾽ οὖν ὅπως, Ἴττω Ζεὺς, φησὶν ὃ 
Θηβαῖος. Αἡδίορ. Αἰ, 910. Τὼ δ᾽ 
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τοῦ" φωνῇ εἰπών. αὶ γὰρ ἂν δόξειεν, ἔφη" ὁ Σωκράτης, 
Ω ἢ ἢ Ὁ » ᾽Ῥ ἤ ᾽ 1. κγὶ 4 ᾽ Τ ἈΝ 

οὕτω" γ᾽ εἰναι ἀλογον' οὐ μέντοι ἀλλ᾽ ἰσως ἐχειῖ τινὰ 
’ ς Ν ΜΞ ᾿ 5 ἐν ’ὔ Ἀ » » 7 ᾿ 

λογον. ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρῆτοις λεγόμενος περι αὑτῶν λο- τὰς 1ϊ, 18, 
Ι 

ΠΦΟδ5 σαι οὐττ Ὑ οἴ πιρ᾿ Λ.---ἰ ἑαυτοῦ Δ8.---ἰ φωνῇ αὐτοῦ εἰπὼν Λ.---ἶῷ δόξοι ἐνέφη 
1,---Ἔἐ οὕτω ἩΓΔΛΟΕΟΘΊῚΙ,---Ὁ τε α: οἱ 

ἐμὰ Θείβαθεν, Ἵττω Ζεύς. Οὐδ ἕοττηυϊα 
αυδηαν]8. Πα πἰ ἀππὶ δὶς Οερείριη 855θν6- 
ΤΆΤΘ, ταϊγάτῃ, 5101 γἹἀϑτὶ ϑουγαίϊοἱ βοτηγοῃὶβ 
τϑρυρπηδηζίδιι, ἰδιηθῃ Θχογίυ8 δϑὲ προ 
4υΐ Ἰοοὶ ρΡ᾽δηβδίὶ οὐ ἰπ πιὸ Θρτορὶθ 
ομηἶΐᾷ σΟΠροτθηΐ, ποβοῖο αυδπι οΟὐδουχίία- 
ἴθπι ἀθρσθμθπίίθηβ. τΐβοσυπὶ ἴῃ του 
ἸΆΘΘΓΆΤ οταίϊοπεπι νο]αοηξ, ρυϊπιυτη οοΓ- 
ἤροπάο καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, ἔφη, ὦ Σώ- 
κρατεξ, οὕτως γ᾽ εἶναι ἄλογον, υἱ ᾿ξδς 
αυόσχιο θεῖ Θββοπέ ; ἔυτῃ ϑοοτγαιῖ το 
ὅδη6ο οὐ μέντοι--- λόγον : ἀδίπαάθ Ομ οιὶ 
118 ὃ μὲν οὖν ἐν ἀποῤῥήτοις---οὐ ῥᾷδιος 
διϊδεῖν : ϑοογαῖῖ τυτβὺβ δος οὐ μέντοι ἀλλὰ 
τόδε----. Αρροβυϊταυβ )δο, 6 νἱτὶ ἀοοίὶ 
πη απο ᾿ἰργυτα οομπ͵θοίατα8. πθρ]θχ 586 
Ῥαΐδιπαγ; τοὶ βιϊαπίϊο ρῥτα θα! ἐ8- 
πὰ8. ΗΕΊΝ Ὁ. 

οὕτω γ᾽ εἶναι] οὕτω γε [υοά ρμτὸ οὔ- 
τῶς γε ἘΛΒΟΝΕΓ γοϑαϊαϊὶ ὁ Τὰ, οἱ Αὐρ.} 
εβί ψφυοα 8185 ἀϊοϊίυν ὡς οὑτωσὶ ἀκοῦσαι, 
δὲ. Ἀγίημο αὐἰβρεοίω, τε ποπάϊιπι δαξ 8 ε- 
»Ῥέηβα. ἩἮξειν. 

ἔχει] ΑἸα. Βα8. 1. 2. ἔχειν. τηλ]θ. 
Νβι οὐ μέντοι ἀλλὰ ἴσως οϑὶ 8. τ- 
ἐαδδὶβ : σπὉϑριμι υτίαββῖβ ἑαπιδη. ΕἼΒΟΗ, 

ἀποῤῥήτοιΣ)] Οἵ, Ἐυήρ, Ἄμεδο 943. 
μυστηρίων τῶν ἀποῤῥήτων φάνας ἔδειξε. 
Αὐαϊ Βγμοκ. ϊδθι. ῬΙΗ], Οὐ, τ, 1. Ρ. 877. 
Οοτι.. 

ἐν ἀποῤῥήτοιΞ] ϑὶρπιβοδίυν ἀοοίτιπα 
ἱπίθιοσ, Ἔβοίθηοα, βίνο Ῥγιμδαρουσογυμι, 
βἶνθ ϑοοσαῦθ: ποῦ τηνβῖοπα το] ἰρΊοβᾶ, 
βἶνα ἘΠΘυβὶνϊα, βῖνα Βδοσπίοδ, βῖνε Οτ- 
Ἐπὴν “υοα ποηη}}}} νοϊαθταπί ; ἴα ΗΪ8 
ογϑέθχυιβ : συ]ὺβ ποίαπι ῥυϊπυϊη 8 Ὀ00ο- 

πϑίὰ5, ἀεϊηὰα ἀϊλαἀίςθεηυ ; “ ἐν ἀποῤ- 
ῥήτοις : ἵπ ντιψδέεγίογιηι ἀαὐοαπϑ., [Ιιὰ 
5υδαάθεαΐθ Ῥχοοὶο (οπιτηθηΐ, ἴῃ ἘΘΏΡΌΡΙ. 
Ῥιδι. ρ. 372. εἱ ΟἸγιπρίοδοτο, αυὶ μος 
μυθικὺν δἰ ᾿Ορφικὰν ἐπιχείρημα νοσαΐ, ἃς 
βιῆτεασαμίθ ἀδιηυτη ΤΠ δοϊοτῖο, νοτίοπάυτα 
οϑδϑ. Βδιδθυγδοϊυτη, αυλ Ἰοσύτη πὰπς 
δ] βεογαίΐδπι Ῥγιβαρσουίσοσγυμι ἀοοϊπᾶπι 
τοβρίσεσα σοπίθηοῖς, οριίπιθ τϑῖο} ει δ ͵δν- 
Βυχίοι 19 ̓ν. Τενρ΄ 1, 2. 8. 4. ». 308. ΑἥΣἐ 
ἴῃ ΟἸ γε ρλυάοτχο Π1] ἐδ δὰ δῆς βθηΐθη- 
(διὰ αὐετον [αἰϊ5, αοΐ οὐμμΐα ἔογα ἂὉ πὸ- 
ταϑειῶ σϑύξουο δὰ ἀἰνίπδηι τεἰ σομεμη τὸ- 
ἴεχε ἢ πεῶῦθ ται ἢος ἰοσο δ᾽λυ] αυδπὶ 
[ρα ϊαα ᾿θδοοδίοδβ, ἐμὰ Οτριὲςα ἀοοίπμα 

ΗΙ.---ρ οὐ, «λόγον ὁπ [.--- ροϑὲ ἴσως 

ςο]ΘὈγαΐαϑ, νυἱὲ : νεὶαΠ ρ., 1. ἡ δὲ λέξις, 
ὡς εἴρηται, διὰ δύο ἐπιχειρημάτων κατα- 
σκευάζει ὅτι οὗ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτούς (μυθι- 
κοῦ καὶ διαλεκτικοῦ)" καὶ ἔστι τὸ μυθικὸν 
ἐπιχείρημα τοιοῦτον. παρὰ τῷ ̓ Ορφεῖ τέσ- 
σαρες βασιλεῖαι παραδίδονται" αἱ (ἰεροη- 
ἄυμπι α. ἷ. 6. ἡ πρώτη) μὲν ἡ τοῦ Οὐρανοῦ, 
ἣν Κρόνος διεδέξατο ἐκτεμὼν τὰ αἰδοῖα 
τοῦ πατρός" μετὰ δὲ τὸν Κρόνον ὃ Ζεὺς 
ἐβασίλευσε ταρταρώσας τὸν πατέρα᾽ εἶτα 
τὸν Δία διεδέξατο ὁ Διόνυσος, ὅν φασι 
κατ᾽ ἐπιβουλὴν τῆς “Ἥρας τοὺς περὶ αὑτὸν 
Τιτᾶνας σπαράττειν, καὶ τῶν σαρκῶν αὖ- 
τοῦ ἀπογεύεσθαι. Ἑαὶ τούτους ὀργισθεὶς 
ὁ Ζεὺς ἐκεραύνωσε, καὶ ἐκ τῆς αἰθάλης τῶν 
ἀτμῶν τῶν ἀναδοθέντων ἐξ αὐτῶν ὕλης 
γενομένης, γενέσθαι τοὺς ἀνθρώπους. Οὐ 
δεῖ οὖν ἐξάγειν ἡμᾶς ἑαυτοὺς, ὡς τοῦ σώ- 
ματος ἡμῶν Διονυσιακοῦ ὄντος" μέρος γὰρ 
αὐτοῦ ἐσμὲν, εἴγε ἐκ τῆς αἰθάλης τῶν 
τιτάνων συγκείμεθα γευσαμένων τῶν σαρ- 
κῶν τούτου. Ὃ μὲν οὖν Σωκράτης τὰ 
ἀπόῤῥητον δεικνὺς τοῦ μύθου οὐδὲν πλέον 
προστίθησι τοῦ ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμέν. 
οἱ δὲ ἐξηγηταὶ τὸν μῦθον προστιθέασι ἔξ- 
ὠὡθεν, καὶ ἔστιν ἣ τυῦ μύθον ἀλληγορία 
τοιαύτη, ὥσπερ ὁ ᾿Εμπεδοκλῆς ἔλεγε τὸν 
νοητὸν καὶ τὸν αἰσθητὸν (Δἀάθ κόσμον} 
παρὰ μέρος γίνεσθαι---κι τ. Ἀ. Ἰθεϊπάσ 
δὰ πος Ῥῃεάουῖβ νϑῦρα π1} Ἀπποίδιοῦ ἴπ 
ποβίτο ΟἸ γταρίοθοτ! Θχθιαρίο : εἴ ἰὼ ρηπ- 
εἷἱρίο δ᾽υβ Ἰϑμίταν Ἰά αὐυοά ἴα εὐϊίο ὅΠο- 
μαβῖα δβδὶ Ρ.. 8. Τυτὰ Ρ. 24. Γατθὰβ τπὸ- 
ταογαῖᾷ Βδοσδὶ εὐ Ἐπδπυτι ἔα θ}α, νος 
βαδ)αυπρὶ! : καὶ εὖγε τοῦ λόγου, διότι καὶ. 
ἀπὸ θεοῦ ἤρξατο, ἡνίκα ἔλεγεν" “ ὁ μὲν ἐ» 
ἀποῤῥήτῳ περὶ αὐτῶν λεγόμενος λόγος, 
ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμέν" καὶ εἰς θεὸν 
κατέληξεν, ἐξ οὗ καὶ ἤρξατο" λέγω δὴ τὸν 
Διόνυσον. ἴπι φυϊθΒ οπνῃῖ θὰ Δ} οϑέ, 
ποεῖ ταγϑίθτϊα το ρίσβα βἰρηιϊῆσοι, Νδαο 
τηᾶρβ εχ Ῥιοοὶ. 1. 6. 1816 αυϊὰ σορθτθα 
Ἰσθῖ, καὶ ἡ μὲν δι᾽ εἰκόνων μέθοδος τοῖς 
γνησίως φιλοσοφοῦσι προσήκει" ἡ δὲ δι 
ἀποῤῥήτων συνθημάτων καὶ θείας οὐσίας 
ἔνδειξις τοῖς μυστικωτέρας ἡγεμόσι τελε- 
σιουργία5" ἀφ' ἧς δὴ καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων 
πολλὰ τῶν οἰκείων δογμάτων ἀξιοπιστό- 
τερα καὶ ἐνεργέστερα δεικνῦναι (ἴ. δἀάθη- 
ἄσμ φιλεῖ, νο] εἴωθε)" δηλοῖ δὲ ἐν Φαί- 
δων! “τόν τε ἐν ἀποῤῥήτοις λεγόμενον ὡς 
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γος," ὡς ἕν τινι φρουρᾷ ἐσμὲν οἷ" ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἕαυ- 
’' 

τὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν, μέγας τέ" τίς μοι 

οἸὨΪβὶ γὙ᾽ οὔτι ΔΙΦ5.---ἰ ἔχειν ΔΥΙ,.---" λόγος περὶ αὐτῶν 8.--- ἐσμεν πάντες οὗ τ ρ 

ἔν τισι φρουρᾷ ἐσμὲν᾽ σιγῇ τῇ πρεπούσῃ 
σέβων, καὶ τὰς τελετὰς μαρτυρόμενος τῶν 
διαφόρων λήξεων τῇς ψυχῆς κεκαθαρμένης 
τε καὶ ἀκαθάρτου" καὶ τάς τε σχίσεις αὖ 
καὶ τὰς τριόδους ἀπὸ τῶν οὐσιῶν (6χ 
Ῥμθάομθ Ρ. 82. ἕογτία θυσιῶν) καὶ τῶν 
πατρικῶν θεσμῶν τεκμαιρόμενος. ἃ δὴ τῆς 
συμβολικῆς ἅπαντα θεωρίας ἐστὶ μεστὰ, 
καὶ τῶν παρὰ τοῖς ποιηταῖς θρυλλουμένων 
ἀνόδων τε καὶ καθόδων, τῶν τε Διονυσια- 
κῶν συνθημάτων (ἴ. παθημάτων) καὶ τῶν 
Τιτανικῶν ἁμαρτημάτων λεγομένων, καὶ 
τῶν ἐν ἅδου τριόδων, καὶ τῆς πλάνης, καὶ 
τῶν τοιούτων ἁπάντων κ. τ. Δ. υϊθυβ 
Ῥτγοΐβεϊο, ψιδ μυστικὰ δὲ τεχεσιουργικὰ 
αἀἸσαμπζουγ, ΠΟ ΤηΔΡῚ5 δ τοὶ ρὶοβὰ δἵ δητ- 
αυϊίαβ ἰγδα ἰΐα τιγβίοπδ, ααδη δὰ βαποῖῖ- 
Οὐθτὰ εἰ δοῦπαπι ΡΠ] ΟΒορΐ ἀοοίτιπδπὶ 
Ῥεπίπθηῖ. υπιαυδτη ῬῪΠϑρότε ἀοο- 
{ππᾶ εχ Οτρθῖοα τηδηδδ86 ἔδγεραῖογ, αἱ 
ἃ Ῥίοοϊο Τίπι. Ῥ]αΐ, ἡ. 201, ἃ γὰρ Ὃρ- 
φεὺς δι᾽ ἀποῤῥήτων λόγων μυστικῶς πα- 
ραδέδωκε, πάντα Πυθαγόρας ἐξέμαθεν ὁρ- 
γιασθεὶς ἐν Λειβήθροις τοῖς Θρακικοῖς. 
Νεαὰθ {πιϑρὶ8. ἰ816 αὐἱά Πα 61] Θχ 60, 
αάθπι αἰθταὰδ Βεουία8 οδὲ, ΡΙοῖίπο, αὐὸ- 
ἴογθ ταγβίϊοδ σαι οπὶβ Ρ] ἰοπΐοο, Εππιθϑα, 
ἦν. }ν ΝΠ], 6. 1. », 469. Β. ὁ θεῖος Πλά- 
των--τὴν πρὸς τὸ σῶμα κοινωνίαν τῆς 
ψυχῆς μεμψάμενος, ἐν δεσμῷ τε εἶναι καὶ 
τεθάφθαι ἐν αὐτῷ τὴν ψυχὴν λέγει, καὶ 
τὸν ἐν ἀποῤῥήτοις λεγόμενον μέγαν εἶναι 
ὃς ἐν φρουρᾷ τὴν ψυχὴν φησὶν εἶναι" καὶ 
τὸ σπήλαιον αὐτῷ, ὥσπερ Ἐμπεδοκλεῖ τὸ 
ἄντρον κι τι λ. Οὐδ βϑουίυβ δοὲ  πθᾶ8 
Θᾶζαιβ ἰη ΤΠ δορὨγαοῖο Ρ. 10, ᾿Αλλὰ νῦν 
μὲν ἐν Φαίδωνι Σωκράτης αὐτῷ τὸ αἰσθη- 
τὸν ἅπαν ἀτιμάσας καὶ τὴν πρὸς τὸ σῶμα 
τῆς ψυχῆς κοινωνίαν μεμψάμενος δεσμῷ 
τινι καὶ οἷον σήματι θαπτομένην τῷ σώ- 
ματι τὴν ψυχὴν ὀλοφύρεται" καὶ τὸν ἐν 
ἀποῤῥήτοις ἀποθαυματίζει λέγοντα ὡς ἔν 
τινι φρουρᾷ, ἐπειδὴ ἀφικόμεθα, γεγόνα- 
μεν. Καὶ τόδε τὸ πᾶν ᾿Εμπεδοκλῆῇς ἄν- 
τρὺν πεποίηκεν ἐν Πολιτείᾳ δὲ Πλάτων 
σπήλαιον ὀνομάζει" ἀμέλει καὶ τῶν δεσ- 
μῶν λύσιν, καὶ τοῦ σπηλαίου φυγὴν, τὴν 
ἐνταῦτα (Ἰ. ἐντεῦθεν) τῆς ψυχῆς ἔφη πο- 
ρείαν. Ἐτρο δΐπο ϑἕϊδια ᾿ἰψαεὶ ἀπόῤῥητον 
λόγον Ὁ1] αἰτυνἀ 6556 ἰπτο Προπάμπι, σαδπε 
ἐηϊθηόσθιῃ δὲ ἀγοδπᾶπι ἀοοίηπδϑιῃ νοὶ ΡῪ- 
τῃδροτίσοταπι, 46 αυΐθυβ ἤοα ποτηΐπα αἰ- 
αν Αὐϑῖοί, δρᾷ ΙΔ οι, Ὑ1ι. Ῥγίδαρ, 
8, 31. ἱστορεῖ δὲ καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς 

περὶ τῆς Πυϑαγορικῆς φιλοσοφίας, διαίρε- 
σίν τινα τοιάνδε ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν ἐν τοῖς 
πάνυ ἀποῤῥήτοις διαφυλάττεσθαι" τοῦ λο- 
γικοῦ ξώου τὸ μέν ἐστι θεὸς, τὸ δὲ ἄνθρω- 
πος, τὸ δὲ οἷον Πυθαγόρας, Οτίρεπεϑ 
οοπίγα οί βυπι 1, Ρ. 620. Α. καὶ τῶν φι- 
λοσόφων᾽" παρ᾽ οἷς τινες μὲν ἦσαν ἐξωτε- 
ρικοὶ λόγοι, ἕτεροι δὲ ἐσωτερικοί" καί 
τινες μὲν ἀκούοντες Πυθαγόρᾳ ὡς αὐτὸς 
ἔφα, ἄλλοι δ᾽ ἐν ἀποῤῥήτῳ διδασκόμενοι 
τὰ μὴ ἄξια φθάνειν εἰς ἀκοὰς βεβήλους 
καὶ μηδέπω κεκαθαρμένας" ἀδίηςορβ 46 
την βίο γι 8 ἀἰοϊξ, αἴ ᾿νδδο Δ ἱπίοτίοτο Ρ}1- 
Ιοβορῃοπσὰ ἀοοίτίπα ἀϊδβιϊησαθηβ: 1ΠΠῸ 
νἱάθπάυ8 ὥρθησογοβ, βάθια Ρ. 342, ἀδ 
Ταάξοογαπι γαϊϊοπθ ποόύηθη 1)61 Ῥοττηΐδῃ- 
ππι κατά τινα ἀπόῤῥητον λόγον" εἴ ᾿. 
8343, Β,, ὅταν δὲ περὶ ὀνομάτων τις δύνηται 
τὰ ἐν ἀποῤῥήτοις φιλοσοφεῖν. ῬΙ]αίο 
ῬΠοεέρθίο ῃ.. 118. Ἐ. ἀ6. Ῥτιοίαροτας----: 
σοφός τις ἦν ὁ Πρωταγόρας καὶ τοῦτο 
ἡμῖν μὲν ἠνίξατο τῷ πολλῷ συρφετῷ, τοῖς 
δὲ μαθηταῖς ἐν ἀποῤῥήτῳ τὴν ἀλήθειαν 
ἔλεγε. 1)6 ἴρβὸο ϑοοταίθ τἴ8 Ἰοαυϊίατ, 
Θαμπιαι6 ἐΐα Ἰοαυθηΐοπι ἔδοϊ!, αἰιϑϑὶ 41ι85- 
ἄδηὰ βοοσγοίο ται θεῖς αἀἰβοθηαραβ: ἰδὶ- 
ἄθπι ἢ. 120. Α. οἰζαίὰ Τπθοδοτείο ὅθσπι. 
ἱ. Ρ. 477. Ο, ἤΆθρει δὴ περισκοπῶν, μή 
τιβ τῶν ἀμνήτων ἐπακούῃ" εἰσὶ δὲ οὗτοι 
οἷ οὐδὲν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι ἢ οὗ ἂν δύ- 
νωνται ἀπρὶξ ταῖν χεροῖν λαβέσθαι, πράξ. 
εἰς δὲ καὶ γενέσεις καὶ πᾶν τὸ ἀόρατον 
οὐκ ἀποδεχόμενοι ὡς ἐν οὐσίας μέρει. 
Τλοποίθ 255. Δ. οὐδεὶς γὰρ ἔκφορος λό- 
γου. Νδο πἰπὶ ἀ6 Βογηιοηῖθὺβ δὰ πιοτθ8 
Ροπ ποθι δοοϊρίθηάυβ ᾿ΓΠΘπιῖβι, ΟΥἊ 
χχνὶ, ρ. 318. Β, Σωκράτης τοὺς λόγους 
τούτους οὐκ ἐν ἀποῤῥήτῳ ἐποιεῖτο, οὐδὲ 
πρὸς μόνους τοὺς μαθητὰς, ἀλλὰ πρὸς 
πάντας ἀνθρώπους---. ϑοὰ οἵ Ρ]οτάβαμδ 
ῬΠ]Οβορπογατη βϑοίὰβ δὰ Πα αἶ586 ἀπόῤ- 
ῥητα, ἰταάϊε ΟἸθιηθηβ Αἰοχαπάᾶν, Κβίγομ,, 
ν. Ρ. δ75. Α.. οὐ μόνον ἄρα οἱ Πυθαγόρειοι 
καὶ Πλάτων τὰ πολλὰ ἐπεκρύπτοντο, ἀλλὰ 
καὶ οἱ ᾿Ἐπικούρειοί φασί τινα καὶ παρ᾽ 
αὐτοῖς ἀπόῤῥητα εἶναι καὶ μὴ πᾶσιν ἔπι- 
τρέπειν ἐντυγχάνειν τούτοις τοῖς γράμ- 
μασιν" ἀλλὰ καὶ οἱ Στωϊκοὶ λέγουσι Ζή- 
γωνι τῷ πρώτῳ γεγράφθαί τινα, ἃ μὴ 
ῥᾳδίως ἐπιτρέπουσι τοῖς μαθηταῖς ἀναγι- 
νώσκειν μὴ οὐχὶ πείραν δεδωκόσιπρότερον, 
εἰ γνησίως φιλοσοφοῖεν" Ἀέγουσι δὲ καὶ 
οἱ ᾿Αριστοτέλους τὰ μὲν ἐσωτερικὰ εἶναι 
τῶν συγγραμμάτων αὐτῶν, τὰ δὲ ἐξωτε- 
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φαίνεται καὶ οὐ ῥῴδιος δειιδεῖν" οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι 
᾿ »“ ῃ Κέ “" , . λν Ὁ ὃ. »“ Ἁ ὀκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς" εἶναι ἡμῶν τοὺς 

Ἃ.--α γέ Η],.---ἶὖ τὸ καὶ θεοὺς τ Δ.---ν ἐπιμελομένους ΔΥῚ, : ἐπιμελουμένους "-. 

ρικά, ἀεϊηἀθ δὲ ἴρ88. ὧδ πυγβίεσιῖβ ἐδτη- 
8Πὶ Α]Ἷ8 τ ἀἰβϑογθῃβ, ῬυιΠΑρΟΥθοσαπι 
πρταπὶ θεῖοι, καὶ ΚΡ τη λόγοι, υἱ νο- 
ΟδπΐυΓ 8 Ῥτοοῖο ἴπ Τίπι, Ῥ]δι. ρ. 92. 
Ῥγιβεαροτίσυπι μ᾽ δοϊταπι μος ποπιῖπθ δῇ- 
οἷς ῬΠαίαγοι, ϑγτηροϑ. νἱ, 8. ρ. 728. Ε΄. 
ὁ μὲν ἀληθὴς ἴσως λόγος καὶ νῦν ἀπόθετος 
καὶ ἀπόῤῥητος εἴη: Ἀπαᾶχϑροτα, ΝΊοϊα 
638. Ε. οὔτε ὁ λόγος ἔνδοξος ἀλλ᾽ ἀπόῤ- 
ῥητος ἔτι, καὶ δὲ ὀλίγων καὶ μετ' εὐλα- 
βείας τινὸς ἣ πίστεως βαδίζων : Ατϊδίο- 
1618, ΑἸεχαπάτο ἢ. 668. Α. ἔοικεν δὲ 
᾿Αλέξανδρος οὐ μόνον τὸν ἠθικὸν καὶ πολι- 
τικὺν παραλαβεῖν λόγον, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἀπο καὶ βαρυτέρων διδασκαλιῶν, 
ἃς οἱ ἄνδρες ἰδίως ἀκροαματικὰς καὶ ἐποπ- 
τικὰς προσαγορεύοντες οὐκ ἐξέφερον εἰς 
πολλοὺς, μετασχεῖν. Ατϑέάος Οταῖ, ἐδ 
Ῥατδρποριιδίθ ἔ, 11, Ρ. 391. 8 τηγϑέογ 8 
ἀἰδεϊηροϊ! : δέδοικα μὲν οὖν μὴ παρὰ κω- 
φὺν λέγω καί τινα δέ πον ἐξορχοῦμαι, 
δεικνὺς ἀμυήτῳ τὰ ἱερά" ὅμως δὲ, ὥσπερ 
ἐν μύθῳ τις ἀπόῤῥητος λόγος, τοῖς ἀκούειν. 
δυνατοῖς εἰρήσεται. Ῥτοοίυ5 Τῆςοὶ. Ῥ] κα. 
6. 1. Ρ. 2. ἀδ τηδρ᾽βέγο 800, τῆς τε ἄλλης 
ἁπάσης ἡμᾶς μετόχους κατέστησε τοῦ 

5 φιλοσοφίας, καὶ κοινωνοὺς τῶν 
ἐν ἀποῤῥήτοις (1.66. ὧν ἐν ἀπ.) παρὰ τῶν 
αὑτοῦ πρεσβυτέρων μετείληφε----" ἰΐθαν [1|. 
Ρ- ὅθ. Ἐπ Ρ]δίοπὶβ ἀοοίτῖπα οὔπὶ Πηγ8- 
ὑθεῖϊβ σοπιηρασϑίυγ δὸ Αὐυρυβεῖπο οοῃίτα 
Αεβάθιτοος 1. 37. ἴ, ἴ, Ρ. 210. “Ηδξο οὲ 
818. Βα) υϑηιοαϊ παῖ ῃ] νι ἀθπίαγ ἱπίθγ 8380- 
ΟΕδβΌΓΕ8 ἐ͵υ8, αυδηίαπι ρΡοίθιδηΐ, 6886 
βογυϑίδ, δὲ ρῖὸ τυγϑίβιἷβ ουβίοα!ία.᾽ Εἰ 
μαθυϊε ᾿ρ86 [ὈῬ]610] ρῥἰδοῖΐα, αυξὸ βοὶϊοὲ 
δὰ ᾿ἱπιρουοϑ νυ]ρατγὶ, αὐ βου: δὰ 1)10- 
πγδῖυπι Ἐρίβί, 11. Ὁ. 707. Ε, ἱπάεαυς τε- 
ἔετι Τπεοάοχεοί, βθγ, 1. Ρ. 482. Ὁ, Νὰὺ- 
τυθηΐ! ἔαϊὲ Προ περὶ τῶν Πλάτωνι 
ἀποῤῥήτων" αυετα οἵἰδὲ Ἐμιβενῖυβ Ῥγωρ. 
Ἐνϑηρ. αἰ. ὅδ. Ρ. 650. ἢ. Εἰ αὰ 1Ἰάδπὶ 
ϑθηυβ ρου μθγαηΐ τὰ ἄγραφα Ρἰαίοη18, 
Ρίδοῖία ποι ρουβοιρία, 860ἃ βοιοϊε 880- 
οεδϑβίοπμα βεχναία : ἀξ τηεποταὶ Ατβίοί. 
ῬΒνγεῖς. Αὐβουϊὲ, ἐν, 2. Βἰυρὶὶο. ἴῃ Οοπ:- 
πιθϑηίϊδιῖο ᾿. 125, Β. 120. ΔΑ, Οδίεη. ἀθ 
ἾΝδι. Ηοσπι. ἐ, ν. οά, Βδ85, ῃ. 11. Ῥτοοὶ. 
ἴῃ Ῥῖδΐς, Τί, Ηἱ, ρ. 20. τηθ4. ῬΏΠοροπ, 
ἴπ Αὐβίοῖ, ἀ6 ὅθϑηθε. ἱ. Ρ. 7. Α. ἢ, Ρ. 
δ0. Β. Ἑτρὸ αυυπὶ ἰοΐ. οοηπδίδι ἰεβ- 
ΤᾺΟῊ 119 ἘΡῚ κᾶς ἀϊοῖ δισδῆδ ῬὨ]]ο50- 
Ῥθογυμι ἀοοίτίπδηι ; συπία 6 81] ἔγοαυοη- 
215 5}1 πιοίβρῃοτα, η8 τιψδέεγία, οτγρία, 

Ριμαί, 

τελεταὶ, δῖ εἰμι] α δ αγία5, ἀ 15 ρ] πᾶς, 
ἈΠΊΟΓΘΒ, ΘΟΓΌΠΠσ.6 ροτορ ποτα τεϊογαπ- 
ἴυγ ; 0118 ῥτοΐδοίο τδῖϊο, ἱπῆτηο ΠΟ  ἐγα Ί - 
ὑπὶ ταιϊοπὶ, δῖξ, πὶ πος ῬΊδίοπ!β οσο ἀπόῤ- 
ῥητα ἀδ ῥγορυὴβ πηγβίθυ!β δοοΐρετθ, Νὲ- 
αυθ ἀαθάιπν δϑῖ, αυϊπ ΡΙαἴο, αυὶ Θοοσγαίοπὶ 
μ8ὸ σοπέπαο πηδπίϊοτὶ ῬΆΙ]ΟΙαὶ ῬυίΠπδ- 

ν᾿ βοποὶ βαδ]οϊοπίοτα ἱηάἀαοῖ!, ϑοποίδπι ἰδης 
δἰρτιδοανοηί ; αυΐρρθ ου)υβ ἢοσ ρμἰδοῖ- 
ἴα ζαΐϊξ  φυοά οἱ δἰτυτάθ οοἸ σι τογ, δὲ 
ἀἰβογίθ ἀβάϊάε ΟἸδαγοῖαθ δρυὰ Αἰδοη, 
ἵν, ἢ. 167. Ο. Εὐξίθεος ὁ Τιυθαγορικὸς---- 
ὥς φησι Ἐλέαρχος ὃ Περιπατητικὸς ἐν 
δευτέρῳ Βίων ἔλεγεν, ἐνδεδέσθαι τῷ σώ- 
ματι καὶ τῷ δεῦρο βίῳ τὰς ἁπάντων ψυ- 
χὰς, τιμωρίας χάριν, καὶ διείπασθαι "τὸν 
θεὸν, ὡς εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις, ἕως 
ἂν ἕκων αὐτοὺς λύσῃ, πλέοσι καὶ μείζοσι 
ἐμπεσοῦνται τότε λύμαις' αὐεπὶ 1) αν βῖυ9 
δρρόδυϊ! δὰ ΟἸσογοπεπὶ δδάθπι ῥγεοὶρὶ- 
δηΐθιη Τύδβο, ἴ, 30. ΟὟΥἱ βάάδίυγ (Ἰ]ε- 
ΤΏΘη8 Αἰδχαπαᾶγ, βίγοιῃ, 1, Ρ. 484. Α. 
γγυττ. 

ἐν ἀποῤῥήτοις} Ϊπ πιμϑέεγογμηι ατσαπῖ 
τεοῖΐθ νοσίϊξ Ἐουβίοσ βϑϑουαβ Ῥτσοουπι 
Οοπιν. ἱπ ᾿ῖν. 46 Ηδρ. Ρ. 372. εὲ ΟἸγι)- 
Ῥἱοάογαπι Μί8. εχ 400 πιὸ ργοίυ : καὶ 
τοῦτο ἡ μὲν λέξις δείκνυσι διὰ δύο ἐπιχει- 
ρημάτων, ἑνὸς μὲν μυθικοῦ καὶ ᾿Ορφικοῦ, 
ἑτέρου δὲ διαλεκτικοῦ καὶ φιλοσόφου. 
Ἐδάδση ἕστο βοιοὶ, δα ἢ, 1. Ῥοηίηςε πὰς 
ἐπυρτὶταΐβ ἰοσυβ ῬΙ ἰοηθ 6 Οὐδέν ]ο 8, 38. 
Δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα θέσθαι οἵ 
ἀμφὶ ᾿οΟρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα (τὸ σῶμα) 
ὡς δίκην διδούσης τῆς ψυχῇ, ὧν δὴ ἕνεκα 
δίδωσι" τοῦτον δὲ περίβολον ἔχειν, ἵνα 
σώξηται, δεσμωτηρίου εἰκόνα" εἶναι οὖν 
τῆς ψυχῆς τοῦτο, ὥσπερ αὐτὸ ὀνομάζεται, 
ἕως ἂν ἐκτίσῃ “τὰ ὀφειλόμενα, τὸ σῶμα. 
ΗΞΕΙΝΡ. 

ὡς ἕν τινι φρουρᾷ ἐσμὲν οἱ ἄνθρωποι, 
καὶ οὗ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν, 
οὐδ' ἀποδιδράσκειν] ῬΤΙΟΥ Βοπίθ πες ΡΆΓ5, 
ΠΟΥΡιΙΒ 6886 απϊηιὶ σαΥΟΕΥ̓ΘΉ,, ἴθτα Ῥγονθτθῖ 
οοἰοθη αίο ἑστίαν, δὰ Οτρηλοὺβ δυοίογοβ. 
τοξοτίυσ ἃ Ῥ]δίοπι ἴῃ Οτβίυϊο Ρ. 264, Ὁ. 
ΑἸέδσαῦ Ῥαγίοπι δἰ ρίμθβ ΒΌΡΓΔ ᾧ. ὅ. 
{Ππίνοτϑο βοπιοῃίϊαπι εχ μος Ῥ]δίοπϊβ ἀϊο- 
ἴο, ναὶ οἸηϊ88ο ν6] δι ἀϊο 6]. ποπημιο τοῖα- 
Ιεγαπέ, Οἴσοτο ϑοιῖῃ. ϑοῖρ. 1], δὲ Ταβο. ἴ, 
30, ὁ γεἰδί ϑπὶπι ἀοπιηδη8 116 ἴῃ ποῦῖ8 
Τδυβ ᾿π͵αβδὰ 5800 ΠΟΒ Πΐπο ἀεδπῖρτδτα : 
αὐτὰ νϑῖο ἠαβίαπι οαυββδπι Π 608 ἶρ56 ἀ6- 
ἀοεῖξ, αἱ ἴὰπὶ βΘοογαί!, ππο μάταν Ὡς 
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ἐπιμελομένους" καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἕν τῶν χτημάᾶταν 
“ -" Α' ᾽ » ᾿ Ὁ Ψ - 

φοῖς θεοῖς εἶναι. ἢ" σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως; Ερνοίγ, ἐφηΐ ὁ 

.τα ἢ ΔΙΠΦε.--ῦ φησιν Ἅ1.---ὰ σεαυτοῦ Δϑ8.--- κτημάτων οἵη ΓΛΕΗ͂Ι οἱ ΡΥ Ὑ.- 

πιῦ 118, μδ 110, πιθἀϊα8 ἢ ῖι8, νῖτ 58 ρίθτιβ 
1:ϑίηβ δχ [ιῖ5 ἰθποῦτβ ἴῃ ἰασθαι 1||8π| 6Χ- 
οοββουϊξ : ποο ἰδίθη 1Π18 νἱ ποῖα στ ΘΙ 
τυροπξ: ἰερθ8 οηΐπὶ νϑίδπὶ : βεὰ ἰδπὶ- 
ἥυδι 8 πιδρίϑίγασι, δὰϊ 80 αἰΐομια ροίβϑ- 
ἰδῖ6 ᾿ορὶτια, εἰο ἃ 1260 δνυοοδίαβ δίαιθ 
δηΐεβαβ οχϊοσῖς. Πάρδπ, Οἵν ἀθ Ὑ 18 Βὺ8 
τ ἢ, Ρ. 45, 1).---ἐνενόησα τὸν τοῦ Τιλά- 
τωνος νόμον, καὶ ὧς αὑτὸν οὗ λυτέον τὴν 
τοιαύτην δὴ λύσιν. ἩΗϊοτοοϊοβ ἰπ Αὐτ, 
Ολπη. Ρ. 160.--- θεῖος κελεύει νόμος, 
ἐξάγειν αὑτὸν πειρᾶσθαι μὴ συγχωρῶ ρῶν 
ἀλλὰ περιμένειν ἕως ἂν ὁ θεὺς ἀπολύσῃ 
ἡμᾶς. Ζδοματίαβ ΜΙ θη. ᾿. 114. οὔτε 
γὰρ αὐτὸς συγχωρήσοιτο Πλάτων ἐν τῷ 
Φαίδωνι διδάσκων, ὡς οὐ δεῖ ἀναπίμπλασ- 
θαι τῆς τοῦ σώματος φύσεως, ἀλλὰ καθα- 
ρεύειν ἀπ᾽ αὑτοῦ, ἕως ἂν αὐτὸς ὁ θεὸς ἀπο- 
Αύσῃ ἡμᾶς. δυττ. 

ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμ. ΟἴΠετο βοιηη. 
Βοῖρ. 8. “ΝΙδὶ Τδὰ5 18, οσυ)ὰβ Βοὺ ἔθπι- 
Ῥίυπι εβὲ ουὴπθ αῃοα σοηβρίοὶβ, 1818 18 
σοτροτ5 ουβίοῦ!β ἰθθγανοῦῖ, πὰ ΕΣ 
δὐλῖαβ ρϑίθεθ ὕὸπ ροίοβί.--- Οαὐδῖθ δἱ 
101--τοθὶ μἱῖβ οὐηηῖθοβ τοῦλποπα 8 εβὲ δῃ]- 
τῦὰβ ἴῃ ουβίοάϊα, φογροτῖβ, πρὸ ἴῃ] αβδὰ 
δἦυ8, ἃ 4ὰο 1116 βϑὲ νοῦἱβ ἀδίιιβ, δχ διοτηῖ- 
παπι υἱῖα πϊσταπάμππι ἐδ, ἢ6 τοῦ πὺβ Βὰ- 
τηδῆν δϑβιρηδίημι ἃ Π 60 ἀοίῃρἼ856 ν]46- 
δον, ἡ Οἱ, Οδίακ, δὰ Δπίομλη. 1], 1. 
Ρ. 03. Ηεινυ. 

ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν] 8, τινά. 516 
Οοαά, εἰ Ἑἀὰ, δἰἴημα ἑαντὸν διὰ ἀυθδ]ο 
ῬΙδίουβ. ϑϑί, ἤθᾷιθ φυϊδηυδηι ὑΠθυθη- 
ἄυπι οἷ, αἀύδιη ῥγοίαϊε Ψιοίοπυβ Α ὃτ. 
1βοῖξ, νἱ, 11. βουιρίατο, αὐτοὺς (πιὸ αὖὗ- 
τοὺΞ) ἐκ ταύτης ἐξάγειν. ᾿Εξάγειν μοσ 
βῖνα Ὑ᾽οϊοτίυβ βῖνα αἰἴαβ ἤπχις εὐλόγου 
ΕΠ1Πῖὰ8 Βιοϊοοτυηι ἐξαγωγῆς ταρτηον, Ἠ ΕΝ ἢ. 

ἐξάγειν, αυοὰ ῥγοὸ λύειν ἴπ ποῃπῸ}}18 
128 εβι, ἔοσίδββϑὶ 6χ 8}}18 Ἰοοἱβ πδιυβιίμῃν 
εδῖ, Βεοκ, 
οὐδέ] [π ΤΙιεοἀοτεεὶ Οοα, Αὐρυδίέ, νοὶ, 

εἰ ἴῃ οοὐα, τεοεπεοηθιβ Αυρτϑὲ, Ῥαϊδί. 
᾿θιηααθ ἴῃ Θχθαρ]δυὶ Α οοἰδοὶὶ, ρτὸ οὐδὲ 
ετδὶ ἢ καί, ποῖ τ8]6, ΕἾΒΟΕ. 
ὃ μὲν----οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν} ΟἸίαϊ (]6- 

πδη5 ΑἸθχαπᾶ, ϑίγοιῃ, 111, Ρ, 484, εἰ 
ψεῦῦα οὐ δεῖ--- ἀποδιδράσκειν ὙΠποοδοτεί, 
Θ. Π. νυἱϊϊ, μ᾿. 118, Αὖ Αὐψ. ῬίδιοπΙβ 
δθβαπέ νοτθδ περὶ αὐτῶν Ἀ6γος" “αι πδς 
Ῥτοουβ ἱπ ῬοΙαί. Ρ. 372. δααϊάϊί, δηλοῖ 
δὲ ἐν Φαίδωνι, ἱπᾳυΐεηβ, τόν τε ἐν ἀποῤ- 
ῥήτοις λεγόμενον, ὡς ἕν τινι φρουρᾷ ἐσ- 

μὲν οἱ ἄνθρωποι. ἘΊΒΟΗ, 
ἐπιμελομένους] Μοή8: Ἐπιμέλου, πα- 

ροξυτόνως, ᾿Αττικῶς" περισπωμένως, Ἕλ- 

ληνικῶς. ΤΗο, Μαρ. Ἐπιμέλομαι κάλ- 
λιον, ἢ ἐπιμελοῦμαι. ϑ’ὶς δρυὰ Χοη. ΟΥ- 
τορ. ἴϊ. 1. 14, τϑοῖθ Ἰθρίτυν ἐπ ὁταηῖθα8 

᾿ἰδτῖ8 ἐπεμέλετο, ρτείεν (οὰ, ΑΙε, ᾿π αὰ0 
βου ρίυτη ο8ὲ ἐπεμελεῖτο, ΕἼΒΟΗ, 

θεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένου:--- 

πρὶν ἀνάγκην τινὰ ὃ θεὸς ἐπιπέμψῃ] 836- 
οὐΐυϑ δὲ Βὸ 7υϊεαπυβ Ερίϑέ, δὰ Αἰδιδηὶ- 

Θη8685 Ρ. 376. Β. εἶτα σὺ μὲν ἀγανακτεῖς, 
εἴ τι τῶν σῶν κτημάτων ἀποστεροίη σὲ 

τῆς ἑαυτοῦ χρήσεως, ἢ καὶ ἀποδιδράσκει 

καλούμενον" κἂν ἵππος τύχοι, ε ἡ Ὁ 

βατον, κἂν βοΐδιον" ἄνθρωπος αι 

βουλόμενος, οὐδὲ τῶν ἀγελαίων, οὐδὲ τῶν 

συρφετῶν, ἀλλὰ τῶν ἐπιεικῶν καὶ μετρί- 

ων, ἀποστερεῖς ἑαυτοῦ τοὺς θεοὺς, καὶ οὐκ 
ἐπιτρέπεις ἐφ᾽ ὅ, τι ἂν ἐθέλωσι χρήσασθαί 

σοι. ῬΙδίοπίΒ σοιυΐπυτῃ μυΐο εϑὲ εβαίατα 

16. χ. Ρ. 6711. Ὁ. θεῶν γε μὴν κτήματα 

φαμὲν δὶ πϑᾺ πάντα ὁπόσα θνητὰ ζῶα, ὧν- 

περ καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον"---" Ἤδη τοίνυν 
σμικρὰ ἢ μεγάλα τὶς φάτω ταῦτα εἶναι 
τοῖς θεοῖς" οὐδετ γὰρ τοῖς κεκτημέ- 
νοις ἡμᾶς ἀμελεῖν ἂν εἴη προσῆκον, ἐπιμε- 
λεδτάτοις γε οὖσι καὶ ἀρίστοι" υὐδὶ ἱπ 
Ῥγοταΐα οί Ῥτὸ ὧνπερ βοτίρθτα ὥσπερ, υἱ 
ψογεῖς Εἰοῖπι5. 5ϑα ααυτῃ Ἐλιβο 5 ἘΓΘρ. 
Ἐναπα. χὶϊ. ρ. 632. Ὁ, ἀεὶ θνητὰ ζῶα καὶ 
νοερὰ ὥνπερ---ἴοτιο ὨσΟ ροβίγθπγασῃ πϑίμτα 
[θὲ εχ ὧν πλήρη, δ: Β6Πδτι8 81{---οηιπία, 
φμαοιηηιε βμπὲ απὲπιαῖτα πιοτέαϊϊα εἰ π- 
ἐεΠρὶδεα, φιοτιηι Ρίθπμηι 6886 ἐοέιηι 
εὐὐἶιμη.---Οὐοά δαΐεπι θεὸς ἀϊοϊξατ, αυτιπ 
ἀπίοϑ θεοὶ ἀϊσοτθηίυτ, ἔτίρτάδπι τδιομθπι 
δάξοτε ΟἸ γταρϊοάοχαβ οοά, 111, συ)5 νεῖ 
Ρ.9.1. ὃ οοτγαρίδ δσβίδηίς, βθα ϑπλβῃ- 
ἀαίίυβ τορεϊτυπίυτ Ρ. 62. Β. ὅτι καὶ θεὸν 
ἔφη καὶ θεοὺς ὁ Κέβης, μιμούμενος τὸν 
διττὸν τοῦ Ἰξωκράτους λόγον, τόν τε ῥητὸν 
καὶ τὸν ἀπόῤῥητον. Αἰαυὶϊ ἔγεσιθιβ ἐβέ 
δρυὰ νείθσεβ νϑιδέῖο ἴῃ πυπιθτο Βυαβ 
ποιηΐπῖβ, ὑτουῦτ σαὶ ἀπίνουβα θθοσζύτα Ρ6- 
ΠμΒ, γ6] ὑπὰ8 Ὀχθοίραθ, γῸ] ϑβυπιπλμ8 
Τ)εὺ5 βἰρηϊδοδέις, Ὑδίαι μος ἴοοο 6} 8- 
πιοάϊ ταῖϊο εβέ: ποιηῖπαα δυπ ἴῃ {π|6}8 δὲ 
ἀονιηῖο Πδοσγαπι, δὲ φυΐήεπι ἴῃ πὶ 4υἷ5- 

4ὰ6 Βοπιο Πεὶ : Ὀ11. δὲ μοπιῖπεβ, πὶ [ΐεὶα 
βυηπιΣ Πεὶ, Οὐ ορὶηῖο ὀχροϊία οχ- 
δἰδί ἴθ Ρμεᾶτο, Τίπιρβο, 1.66. χ. δ᾽ ἰβα06 
ῬιΙαιοπὶςῖβ ᾿δτ5. στ. 

ἐπιμελομένους] δὶς ῥτο ἐπιμελουμένους 
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’ Ε] "»᾿ ἰεὺ ΄“ Ἁ λ “ “ὦ “« 

Κέβης. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὃς, καὶ σὺ ἂν τῶν σαυτοῦ" κτημά- 
ΕῚ 5»»Ν νιν. Ά᾿ 

των εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτωνύοι" μὴ σημήναντός σου ὅτι 
͵, ΣΝ “ἃ »"ν 

βούλει αὐτὸ" τεθνάναι, χαλεπαίνοις ἂν αὐτῷ, καὶ εἴ τινὰ 
Η͂ ὰ ͵7 ω ᾿ Ν 
ἔχοις" τιμωρίαν, τιμιωροῖος ἄν; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Ἴσως τοΐ- 

Γὰ ; Ε Ν 

γυν ταύτη οὐκ ἄλογον μὴ πρότερον αὑτὸνΒ ἀποκτωνύναι 
-“ Ἁ Ὶ ΗΜ Ν Ἷ 

δεῖν, πρὶν ἄν" ἀνάγκην τινὰ δὶ θεὸς ἐπιπέρυψη, ὡς περ καὶ 
Ἀ φν “Ὁ »" ᾿ Ἷ 

τῆν νῦν παροῦσαν ἡμῖν." [ὃ. 117.} ᾿Αλλ᾽ εἰκός, ἔφη δδ.1.Υ. 
’ὔ ᾽7 7 7, ᾿ς ,ῳ Ν Ἁ Ἁ 

Κέβης, τουτό γε φαίνεται. ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς 
͵ὔ ε ,7 "ἡ ᾽. “7 ᾽ Ω Υ̓͂ “" μὰ 

Φιλοσοῷους ῥᾳδίως ἂν ἐθελειν ἀποθνήσκειν, ΕοΙΚ8 Τοῦτο, ὦ 
’ὔ ,. ἡ ΕΣ τὰ ἰἴ “ λῃὴ 9. ἢ ». 7 ΜΝ 0 

κρᾶτες, ἀτόπῳ, εἴ περ ὃ νῦν δὴ" ἐλέγομεν εὐλόγως ἔχει, 
ἈΝ ’ὔ κν Ἀ ᾿ " ΄“- 

τὸ θεόν τε εἶναι τὸν ἐπιμελούμενον! ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἐκεί- 
’ ν᾿ Ἀ »"» Ἁ 

νου κτήματα εἰναι." τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμιω- 

οι 

" ἀποκτινγύει ΓΈ, ἀποκτιννύει ΔΠΦ οἵ ργ Ὑ.-- αὐτὸ ὅτι βούλει 1.---ἰ ἔχεις ΔΙ,.-- 
6 τιμωροῖς Τ'.---ἰ ταύτην -.-- ἑαυτὸν Δϑ8.--- ἂν αὐ Ἠεϊπάστγῆιι8.---ἰ δ᾽ Βυρτγα νευ- 
δπὶ 2{.---ὐ ἐπιπέμψοι , ἐπιπέμψει ΔΙ;,.---Κ παροῦσαν ἡμῖν ΔΙΦΟΒ : ἡμῖν παροῦσαν 

εἴ 
ὃς, --ὶ μὲν τοίνυν δὴ ΦΕ εἰ ργ.Γ.---ὔν περ Δ, ἥπερ Ἰ, ἧπερ Ὑ,, εἴπερ δὴ .--- δὴ νῦν 
[2,-- ἔχει» 21.---Ρ τὸν ρτ Δ.--- ἐπιμελόμενον Δ.---ἴ εἶναι οἵ Η.---Ὁ οἵτε Φ, εἴπερ 

ϑϑουπάυτα Αἰ εἰδίδτωπι ρυθοορίοτ Ταῦ. 
ΘΕ Ραν. Ἠξινὴ: 

ἕν τῶν κτημάτων τ᾿ θ.1 Ῥγίδμδροτοο- 
ταῦτα ἀορτηδ, Ορίπογ, οχ 4ὸ οἱ ἀθ ἴορρ. 
χ. Ρ. 900. Α. ξύμμαχοι δὲ ἡμῖν θεοί τε 
ἅμα καὶ δαίμονες" ἡμεῖς δ' αὖ κτήματα 
θεῶν καὶ δαιμόνων. ἴτε ἀθ05 δεσπότας, 
Βοπιίτιε8 δούλους (οἷς ἴῃ Βοπίοπίία οΟἹοΥῖβ 
ὁ μὴ 1 ππτηΐ ῬΒργ, 8. 18}. ὉΌΣ βοτίθετο ἀ46- 
Ὀαῦδπι : εὖ γὰρ δὴ ἄρα---φασὶν οἱ σοφώ- 
τεροι ἡμῶν, μὴ ὁμοδούλοις δεῖν χαρίξεσθαι 
μελετᾷν τὸν νοῦν ἔχοντα, ὅ,τι μὴ πάρερ- 

ἀλλὰ δεσπόταις ἀγαθοῖς καὶ ἐξ ἀγα- 
θῶν. κυνί. 

ἔμονγ᾽ ἔφη] Τυβ. ἔμοιγε, φησίν. πιοχ 
Ὁ Αὐὑρ. δρεβὲ κτημάτων. ΕἼΒΟΗ. 

μὴ σημήναντός σου] ϑϑίπι!}} ταοάο Ὁ 
Ἐρϊοιοίο ςϑαϑᾶ υϑέα ἃ νἱτ τεσεοπάϊ οχ- 
τ πη οΓ, Ὠδτήρα θεοῦ σημαίνοντος τὸ ἀνα- 
κλητικὸν, Πεο τεσερἐπὶ σαπεπέθ. ἘΟΈΒΥ. 

ὅτι βούλει) Ασουταϊτπβ οτος βούλοι᾽ 
᾿η εν πὸ ἀποκτιννύοι, χαλεπαίνοις, ἔχοις, 
τιμωροῖο. Νοπ ἰδίρθη ἀἴπὸ Πἰνὴ5 σοττῖ- 
δι, Οὐοτρ, 8. 456. ὥστ᾽ εἰ δέοι----διαγω- 
νίζεσθαι---πότερος ἐπαΐει περὶ τῶν χρη- 
στῶν---λιμῷ ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. 
Ἀξῃαε ἴδ 8ϑρε ἀρυὰ Χοποριιοπίοτα ἴτα- 
Ῥηπιῖβ ορίδἔναπι σὰπὶ ἱπαϊοδίῖνο ἴῃ ΠῸ- 
κμκανξαα βισυούθτα Ῥεγηναϊαταπι πιθηη πὶ, 

ΕἸΝΌ. ' 
ταύτην} ΝΌΙ]Ο [εγΐ τράσ μοίεδὶ ταύ- 

τὴν, ααοά ἰᾶπιθα παροὺ εἰ μτοοά. οὐϊ- 
ἰἴοπεϑ : δὶ ταύτῃ οἱ [δεηὶ μοίοβί, εἰ ΕἾς, 
υοαυδ ἰία ᾿ορῖββα νἱἀδίυτ, Θυϊποῦαπι 
τδῖεπι ὑϑάπ Παθδὶ σαπὶ ΑἸ], ἕαπὶ νοτὸ 
Ρ. 72. Α.. ὁμολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ ταὖύ- 
τῇ. ἴίαπι ἴῃ Ρ. 73. Α. ὥστε καὶ ταύτῃ 
ἀθάνατόν τι ἔοικεν ἣ ψυχὴ εἶναι. θτερει, 

ταὐτῃ} δυϊρο ταύτην. Θυοά τϑρο- 
ποπάπιη 18πὶ Θέ ρηαπιβ πιοπιοταῖ, ἀφάϊε 
Αὐργ. ΕἸἰοῖπ, πος πιο. ἩΠΕΙΝ 

ἀνάγκην τινὰ] Ησς ποιηΐπο οὐπὶ ἡ 
να] περιωδύνῳ ἀφύκτῳ προσπεσούσῃ τύχῃ 
ἀναγκασθεὶς, νεὶ αἰσχύνης τινὸς ἁπόρυυ 
καὶ ἀβίον μεταλαχὼν, 510] νίον ἱπιη!ετΐ, 
σοηΐα ἀΐρπθηι σοπβοῖο νἱἀοίαγ ΝΝοβίοσ ἀδ 
166. }. ἴχ. Ρ. 878. Ἐσπβτ. 

πρὶν ἂν ἀνάγκην τ.} ἴπ| ιἴ8 πὲ ἢ}} συπο- 
ἰαΐι5 νοσυϊαπι ἂν ἱπϑοπιῖ, Νδπ δριυὰ 
Ρορίαβ Λιέοοβ πρὶν 5υρ)αποιίνο βαρίι5 
7υηρίατ, οἱ Ἐπτῖρ, Οτοβῖ, 1216. πρὶν τε- 
λευτηθῆ φόνος. 1351. πρὶν ἐτύμως ἴδω, 
ἐδάσιπααδ οϑὲ γαϊϊο ραγεϊσυίαγαπι ὅπου, 
ἕως, ὄφρα, ἐπεὶ, ἰϊοιπαυς τοϊαιῖνὶ ὃς (ν. 
δὰ Ῥτοίαμ, ᾧ. 81.}; δρυὰ ργοϑῶ βοπρ- 
ἴτο5. σοὶ Βυϊυδιιοαϊ οππἰδ ἀδυοπέ, 
Ιιαηπθ οὐ ἐδ ἴκρῃ. ἴχ. Ρ. 872, Ἐ᾿, βογ. 
πρὶν ἂν φόνον φόνῳ--- δράσασα ψυχὴ 
τίσῃ, δἰ Τιλομεῖ, Ρ. 187. Ε΄, πρὶν ἂν ἐμπέσῃ 
εἰς τὸ διδόναι λόγον.---- ΑἸἴὸ ῥτοχίπιατα 
θεὸς ἀγα απὸ οὐ ΤΡ, Ηκικρ, 
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τάτους ἐκ ταύτης τῆς θεραπείας ἀπιόντας, ἐν ἢ ἐπιστατοῦ- 
σιν αὐτῶν οἵ περ" ἄριστοί εἰσι τῶν ὄντων ἐπιστάται, θεοΐ, 
οὐκ ἔχει λόγον. οὐ γάρ που" αὐτός γε" ἑαυτοῦ" οἴεται 
ἄμεινον" ἐπιμελήσεσθαι" ἐλεύθερος γενόμενος" ἀλλ᾽ ἀνόη- 
τὸς μὲν ἄνθρωπος τάχ᾽ ὧν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἴναι 
ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ οὐκ ἂν λογίζοιτο ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε 
τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν ἀλλ᾽ ὅτι μάλιστα παραμένειν, διὸ 
ἀλογίστως ἂν φεύγοι" ὁ δὲ νοῦν ἔχων ἐπιθυμοῖ που ἂν ἀεὶ 
εἶναι παρὰ τῷ αὑτοῦ" βελτίονι. καί τοι οὕτως, ὦ Σώκρα- 
τες," τοὐναντίον εἶναι εἰκὸς ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλέγετο" τοὺς μὲν 

γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, σοὺς δ᾽ 

ἄφρονας χαίρειν. [ὃ. 18. ᾿Αχούσας οὖν ὁ Σωκράτης 
ἡσθηναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ Κέβητος πραγματείᾳ, καὶ 

1.---|:}ὸ ποῦ ΔΕ: πὼ "-ς.---Ξ τὸ Ὑ4, οἵη Ε.---ῦἩ αὑτοῦ 7{.--" ἄμεινον οἴεται Ἐς .--- 
ἡ ἐπιμελήσεσθαι ἌΔΙΠΦΟΘϑΒ : ἐπιμελεῖσθαι “-.--- ἑαυτοῦ Δ58.--- ὦ σώκρατες οἵὴὰ 
Ρι Π.-- εἰκὸς εἶναι Τ΄.---" νῦν δὴ ἐλέγετο ἘΓΕΥΦΟΕΘΗΙΘ, νῦν διελέγετο 1,, νῦν ἐλέ- 

. 17, οἵπερ ἄριστοι--- ἐπιστάται, θεοὶ] 
Ουξαι ἢ, 1, 8] 1αυ͵8 ἀδβίἀογαθαὶ ἀτεϊσυϊαπὶ 
δηΐθ θεοὶ, ποπιο ἰᾶπιδη αῦδαυο Οοὐά, ἰπ- 
ἱπιάδγα νοϊαθηῖξ πιοχ δ. 18. ἡμᾶς ἀπολεί- 
πὼν καὶ ἄρχοντας ἀγαθοὺς, θεούς. Ας 
δ Ρ6 θεὸς, θεοὶ ῥτοὸ ὅ θεὸς, οἱ θεοὶ ἀϊοὶ 
τποπυϊξ ρηπιλυίιβ Οσθθσδ ἀϊοίϊοπΙβ πιδρ5- 
{εγ οι εοίογ ἴῃ Μοϊοίοπι, (τὶς, Ρ. 4. 
ἩΕΣΝΡ, - 

οὐ γάρ πω--- ἐπιμελεῖσθαι) ἈεοιαΒ ἀδπὲ 
οὐ γάρ που---ἐπιμελήσεσθαι, ΟἸ γιηρὶοάον. 
Ψιπάορ, ἃ Β Ο: ἴπ ποὺ εἴἶδπι δάβδιν- 
εἰυπι, Ὁ ΕΈ Ο.  υττ. 

που] 5ϊῖς ρῖο πω Οοὰ, Ῥαγ. Τυη ΤῸΡ, 
εἰ Αὐβρ᾿ αὑτοῦ οἴεται ἄμεινον. Ήειν». 

ἐπιμελεῖσθαι) Ἐπ ζαΐίυταια Αἰϊοῦτα : 
αὐ ἰογπιᾶ βεβρὲ τυμίαίδ οβὶ, να] δ σγδηι- 
τοδί οἷ, νοὶ ἃ ΕΠ ΌΓΑΓ185, ἢπ σΟΙΏΠΙΌΠΘΙΏ, 
οἴἶΐδι) ἱπ Πἰτὶβ ἀἰνπἷβ, 5ὲ᾽. ποιῷ ἀρυὰ 
Απβίορ!. ῬΙαῖ, 1198, δὴ β80ο], Οοά, 
1 οἷά, τϑοῖα οχρ οαίατη δὲ ποιήσω" 8εἃ 
δὸς 'ρβ8 ζωϊυτὶ ἔοτπια ΝἸδίϊῃ, χχν]. 18, 
ἴπ (οὐ. δης, Βεζ, ῥρτὸ αἰΐοτα ποιήσω ἱπ 
ἶρβο οτάϊπε οχίαι : πὲ καλέσεις ἰη πε 
εἰ Βοάϊ]. ρὑτὸ καλεῖς δρυὰ Χεη, Ουτορ. ἰἰ, 
3.10, ἀρυὰ αυεὶπ ΟΥντορ. 1}. 2, 14. ἴῃ 
3αηιϊ, εἰ ΑἸ 4, ἔοτίαβϑϊ5 τεοίτυβ Ἰορίευν πει- 
ρᾶσθαι ποιῆσαι, χαδαι ἰπ 1118 [1118 πει- 
ράσεσθαι ποιῆσαι" αἱ ἵν, 2. 4. πιδ]6 Ξοὴρ- 
ἴυπὶ 6δὲ ἴπ Οοἀἁ, ΟεἸ, ἐμπεδώσωσιν ρτὸ 
ἐμπεδῶσιν" εἰ Μία, χνὶ. 26. ἴῃ (οαά, 
ΠΟΠΠῸ}}}5 ὠφεληθήσεται ρῖο ὠφελεῖται 
εχίαί, (ὐηΐ, δὰ ΕΓ Ιγρἢν 11, οἱ δά 

ΑΡοΪ. 27. ΕἼἸΒΟΗ, 
ἐπιμελήσεσθαι) Ἐ; ΤΌ}. εἰ ΟἸγρ. 

τεσορὶ ρῖὸ ἐπιμελεῖσθαι, ἴῃ αυὸ ζαϊατατα 
Ατύσυπι ἀρποβοὶι ΕἸβοθοτ, Ἐυΐαγατη ἔπι-, 
μελέσομαι ςοπίτδῃϊ ρΡοβϑεῖ ἴῃ ἐπιμελοῦ- 
μαι; ἐπιμελήσομαι ποῦ ἰΐεη, 126 ϑυδῖο 
δυΐθτῃ ἴῃ ᾿Ϊ8 βοιηοῃ δ ἃ τ ἀπ ηἶ8 πὸ- 
τῆοῖο δὰ βἰηροϊατοι ἰσαπβῖΐζα νι, ποῖ, δὰ 
ΡΙαι. Θοῦρ. 9. 756. εἱ Ῥιοίδρ. 8. 38. 
Ηεινν. 

οἰηθείη ταῦτα φευκτέον εἶναι ἀπὸ 
τοῦ δεσπότου] Ῥαΐαγεὲ ἤος, βιρίεη- 
ἄμπι 6886 α ἀοπάπίβ: ἴῃ ας ορὶπίοηθ 
688ε. Να αὐυΐδ οτεάδέ ταῦτα οἴϊοθυπι 
6886; δὶς δδὲ ᾧ. 14, σφόδρα γὰρ αὐτῷ 
ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶς ἐν- 
τεύξεσθαι φρονήσει. ἘΠ᾿ 8Βρα αἰϊθὶ μαθεὶ 
δια ρ μα δῖα ας ἀοτῃοηβίγα οποιμ, ὅϑ:πι}}- 
ες ἐκεῖνο" ν. ς. Ρ]υίδγου. ἀὰ Αὐυά, 
Ῥοϑί. ρ, 36. Α. ἐκεῖνο μᾶλλον οἰέσθω, 
μίμησιν εἶναι τὴν ποίησιν». ἘΥΘαυΘΠ8 
Θἴδηι 1, ηΐ8,  Υττ. 

αὐτοῦ] Ιΐκ Οοάά, εἰ ἘΖ4α, νείϊ. αυοὰ 
ποῦ δτᾶΐ σὔΓ ἴῃ αὑτοῦ πιυΐίᾶτοί δίορῃς. 
ἤξινν. 

δὴ νῦν] Μιπάον. Α Β ΕΟ : γεπεΐ, 
Α Β νῦν δή" [Τὐ}.] τεοϊΐυβ, Ὑιιὰθ 
γὐν τἷΣ 8. 6. γυτυ. ἘΠΕ 

γανακτεῖν) Ἐλγιο], Μ, ̓ Αγανακτεῖν. 
ἀντὶ τοῦ μὰ δὴ παρὰ Πλάτωνι. Ηεογ- 
ομΐμδ, οἱ οχ θοὸ Ῥμδνοῦηυβ: ᾿Αγανακτεῖν" 
στέννει" παρὰ Πλάτωνι, ΕἼΒΟΗ. 

ξ. 18, ἡσθῆναι τέ μοι] ΟἸγπιρίοὐοτγι 



ΦΑΊΔΩΝ. 4 

ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς ̓ Αεΐ τοι, ἔφη, ὃ Κιβης λόγους τινὰς 
ἀνερευνῦ," χαὶ οὐ πάνυ εὐθέως" ἐθέλειἷ πείθεσθαι ὅ δ τι ἄν 

τις εἰπῃ. : Καὶ ὁ ὃ Σιμμίας ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, ὦ ἢ Σώκρατες," 

νῦν γεὶ δοκεῖ τί μοῤ καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης" τί [ γὰρ ἂν 
βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς χηδ; δεσπότας ἀἁ ἀμείνους αὗ- 
τῶν! φεύγοιεν" καὶ ῥᾳδίως ἀπαλλάτστοιντο αὐτῶν;" καί 

βμοι δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως 
φέρεις" καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ ἄρχοντας ἀγαθούς, ὡρἣ 
αὐτὸς ὁμολογεῖς, θεούς. Δίκαια, ἔφη, λέγετε. οἰμιαι γὰρ 

ὑμᾶς λέγειν ὅτι χρή μὺξ πρὸς ταῦτα" ἀπολογήσασθαι ὦ ὡς" τι. Π, 1, 
περ ἐν δικαστηρίῳ. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ" Σιμμίας. [ὃ. 19.1] 
Φερε δή, ἢ δ᾽ ὁ ὅς, τιραθῳ “ρὸς ὑμᾶς πιθανώτερον" ἀπολο- 8. 8. ὟΥ 

γήσασθαι ἢ ἢ πρὸς τοὺς" δικαστάς. ἐ ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὼ ὃ Σιμμία 
τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ῴμην ἥξειν πρῶτον μὲν παρὰ 

Ὕετο Δ: δὴ νῦν ἐλέγετο ς.--- τι ΓΦΟῚ,.---ἃ ἐρευνᾷ Ἑ.--- εὐθέως οἵχ Δ.--ἰ ἐθέλοι 
Δ.---8 ἐἔἴπη ἘΓΛΕΠΥΟΘΘΗΙ : εἴποι “-.---» ὦ σώκρατες ἔφη Τ΄.--- τε ΤΙΒ, οπὶ ᾧ.---- 
᾿ μοι δοκεῖ τι Ὦϊ, τι μοι δοκεῖ τε ᾧ.---- ὁ κέβης ΠΦϑ8.---ἰ αὑτῶν Ξ ἂν αὕτῶν ᾧ : αὖ- 

τῶν ὃς.---τὸ 

Ἰορὶε ἡσθῆναί μοι τέως. θθπ6. Οοτία ρατ- 
εἰου α τέως οβὶ Ρ]ιοπῖοα. Τἰπιθυβ, Τέως" 
πρὸ τοῦ, ἢ ἕως τινός, ἘΊΒΟοΗ. 

πραγματεία] ΟἸγπιρίοάοτ. τὴν πραγ- 
ματειώδη ἀπορίαν πραγματείαν ἐκάλεσεν 
ὅ Πλάτων' ἀνωτέρω δὲ ἡνίκα ὃ Σιμμίας 
ἠρώτα, ἀπορίαν μόνην ἐκάλεσε τὴν ἐρώ- 
τησιν αὐτοῦ. ϑὃὶς πραγματεύεσθαι ἀε 
δέπάϊο ἱπάαραπάα υετιἑαξί8, ἴῃ βεηυεπίς 
Ῥαγίθ Ρ. 69, 70. εἰαδοτατε ἴῃ αἰΐφια τέ, 
Ἀροϊ. δοοῖ, Ρ. 860, Ο. ὅρα οοουτηξ οἱ 
ποῖποῃ δ σορυ, Ὑυττ. 

ἀεί το] ἨἩδοπι. 1]. Ε. 878. Αἰεί τοι ῥί- 
γιστα θεοὶ τετληότες εἰμέν, ῬΊαι. ὕοτα. 

. 117. Πάλαι τοί σου ἀκροῶμαι, ὦ Σώκρ. 
ἰο ἰδὲ ὁ Οοάά, γεβοίδετε ἀθρεῦδπι, 1014, 

Ὁ. 31. Πάλαι γάρ τοι---ὀγὼ ἐπεδειξά- 
μην.--π ΚἜπόρη, Μοιη, '. 2. 46. Μάλα τοι, 
φάναι τὸν Περικλέα, ὦ ᾿Αλκιβιάδη, καὶ 
ἡμεῖς τηλικοῦτοι ὄντες δεινοὶ τὰ τοιαῦτα 
ἦμεν. ἨξΙκΡ. 

ὅ,τι ἄν τις εἴπῃ} 81ο βτὸ νυἱραίο εἴποι 
ΤῸΡ. Τ)εῖπάς άθιῃ |ἰδ. νῦν γέ μοι δοκεῖ τι 
καὶ α. ἤεινν. 

τί γὰρ ἂν βουλ. ϑεπέεπίϊα εβί, 8ὲ δαρὲ- 
ἐηπέοβ τιουέοηι τεζοτηι ἀαπί, ἐοφιϊάπαηει 
αἰϊμὰ ἀραπὲ μὲ ἀοπηῖοξ 86 ἈΦ ΠΟΥ 05 
“μιρίαπε 3 Ἰριτυν ἢιρενεπιρίονεβ ἀοπιῖποξ, 
εβῖ {᾿υἀ ηυοὰ ἃ αὔϑυτὰο οοπδραυϊίυν εχ ἢἰο 

ύγοιεν (18.--" αὐτῶν ΓΈΠΥΦ. 
--" πρὸς ταῦτα αὐὰ ὯΔΙΠΦΟΙ : πρὸς αὐτὰ α. 

-9 φέρω 1.---Ὁ ἜΠΟΣ Ἅ.--- οὖς α. 
--' ὡς Η.--ἀἰἱΛί ὃ οπὶ Ε.--- πιθανώτερον 

τιοτίϊδ τηοία : 4υδπὶ σοπποχίοηΐβ σκευω- 
ρίαν Ἔχργεββὶ, δὲ ἰπβίῖ νοτθοτο Οτε- 
οόγαπι νϑβερ!8. ΒΈΠΠΑΝ, ααΐ 5'ο νετῇξ, 
φιῖ επὶπι αἰδμὰ τεϊοπέ υἱγνὶ βαρϊοηέεϑ, 
φιαπι ας ἀρεγεπξ, φιαπι μὲ ἀἰοπεποβ 86 
πιοοτεβ Γι ίαπέ, εἰ αὖ 418 ζαοῖϊε ἰἐδ6» 
γεπίων 7) Τίδ νετο ὅΤΈΡΗ. Ομ θηΐηι δἰδὶ 
τὠεϊϊεπὲ οἰτὶ ὑεγε βαρίεπεβ βὲ ἀοπιὶμο8 88 
φιϑϊοτεβ Γιρεμοπέ, εἰ αὖ ἐἰ 8 ἐδηπεγε αἷδ- 

ψεὶ, ἰευεα οὗ σαμϑαλη ἀἶδοε- 
ἀδφνοπέ, Ὁ. ἀ. Θυϊά δηΐπὰ τηονοταὶ 1108 
δὰ ἔυρίεπάοπι, εἰς 

σοφοὶ ὡς ἀληθῶς] Ηξο Ἰυηρεπάα, υἱ 
ξ, 68. εἰς ᾧδου ὡς ἀληθῶς. Ο(ἱκο, ὑτὸ 
Μηοη. 80. " Ῥτοροβὶία ἐηνλαϊδ, τηοτία, 
Ρώπδ, αἱ πἰμῖ!ο βερηΐυ τε πὶ ΡαΘΙἴσατα 
ἀείεπαϊι, 18 νἷγ νετε ρυίΐδιηιάυβ δέ, υδὲ 
Ἐπιεβίδυβ πιδὶερδὶ ὑέγὲ οἷν, ειν, 

πρὸς ταῦτα ἀπολ.] Ἐεβέτυ! ἦπ Ηῖ8 
Οπιΐββ8 ἴα Επα, Πεθο πρὸς ταῦτα 6 Τυῦ, 
εἴ Ῥαυ, Ἡκςο, νεὶ ἐνταῦθα, νεὶ πρὸς ὑμᾶς 
τϑαυΐῃ ῥργορίογ βαρβεαῃ. ὥσπερ ἐν δικασ- 
τηρίῳ, 5βιαϊίπι δπποπὶϊαβ ααΐδαιια βθηεϊοί, 
Ηξινὺ. 

Ἐδὲ ρ᾽οββεπιὰ ταῦτα. Ξϑ'πιρ] οἰ ίογ ἀϊ- 
σεράαπι οταξ : 86 ἀεεπάξενε, Βποκ. 

ᾧ, 19, ἐγὼ γὰρ ἔφη---τοῖς κακοῖς} 
Ἐπείυλ Βίονουδ ἴῃ οΙορ. ῬῊν8. ΡἾ 134. 
γττ, 
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Ἁ "“ ᾽ Ν 

θεοὺς ἄλλους σοφούς τε καὶ" ἀγαθούς, ἔπειτα καὶ παρ᾽ 
ΕΣ ’’ ; » ᾽ ᾿" ᾿ ἤ ΕΝ 2 

ἀνθρώπους τετελευτηκότας ἀμείνους τῶν ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν 
“"" "“ “Ὁ Ἀ ὰ} ΄ 

οὐκ ἀγανακτῶν τῷ θανάτῳ" νῦν δὲ εὖ ἴστε ὅτι παρ ἄνδρας 
Ω ᾽ "» ,.7 ᾽ ’ Ν “ Ν . 3 Ἢ , 

τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ἀγαθούς, ---καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πά- 
[ὡ ’ὔ Ἀ 

γυ δωσχυρισαίρην' ὅτι μέντοι παρὰ θεοὺς δεσπότας πά- 
- ΚΜ ἵΨ 7 Ν "» Υ 

γυ ἀγαθοὺς ἡξειν, εὖ ἴστε ὅτι, εἴ περ τὶ ἄλλο τῶν τοιούτων, 
ἡ Ὁ“ , “" 

δισχυρισαίμην ἂν καὶ τοῦτο. ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ, ὁμιοίως 
»" ΕΝ 7 ἐὺ “Ὁ ͵ 

ἀγανωκτῶ,, ἀλλ᾽ εὔελπίς εἶμι εἰναΐ τε τοῖς τετελευζηκύσι 
[ἢ ᾽ὔ ’ὔ Ἀ ΕΣ “ο“΄͵ 

καὶ ὡς περ γεῦ καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ" ἄμεινον τοῖς 

πρὸς ὑμᾶς Ἴ1.----" τοὺς οἵη 1.---ὴῦ τοὺς 1.---τ καὶ οἱ Γ,---ὐ τὸ οὐὐὖγ Δα δὲ, αυὶ τὸ... 
διισχυρισαίμην τὸ ἴῃ τὴς Παρεῖ, Γ.--τῦὸ ἀγαθοὺς ἥξειν πάνυ ᾧ,.--- ἀγανακτῶν Δ.--- 

οὗκ ἀγανακτ. ΟἸγπερίοά. μὴ ἀγ. Ιπ 
δἰίοσο οοδά, οὐπὶ Ἐκ, νεῖ, οοπδρίγαπέ, 
οὐκ ἀγανακτῶν εδΐ ἐρ0 φιὲ πο ἐπαϊσηον", 
86 φιο( ποὴ ὑπαϊσηοῦ ; 
ἔοτεϊ 5ὲ πον ὑἐπαϊθπαγεῦ. Ἡξινν, 

Ῥατιίουϊαθ ὅτι εἱ ὧς Ξ:ορἰββίηα 56- 
αυυηίυγ ἱπδηϊεῖνὶ, Ιοοο ἱπαϊςαίνὶ, ναὶ 
ορίδιϊν!, αυππὶ ροβάεπὲ ἃ νετθΐβ, αυΐθυ5 
καὰϊ τεοίθ ροίογαπὶ ᾿η Βπ εἶν! δ πυρ] οἱ οΓ, 
51. Δοῖ, χχυ], 10. θεωρῶ ὅτι---μέλλειν 
ἔσεσθαι τὸν πλοῦν" υδὶ ν, ἘΑΡΠΘ]118 : δὲ 
ποδβιποὶ ᾿ρ8ὶ θα 46 τὸ ἀϊβρυϊανιτηβ ποι- 
πα δὰ ῬΑΙρΒαί, 8. 38, Νέεαῦα νοτὸ 
ἀυδίίαπνι5, αυΐη δἰΐδια δριιὰ ΤΕθορὮτα- 
βῖατη Οδδγ, χχὶ, 4. ῥτὸ διηγήσασθαι---ὡς 
καϑ' ὑπερβολὴν εὐημερεῖν, ταὶ Οἀδαθοηυ3 
εὐϊάϊε, τοβοῦθὶ ἀοθθαὶ διγγ.---ὧς κ, ὑ, 
εὐημερεῖν" αι ε8ι ἰεοο Οοα. ΘπεΗ, δὲ 
πλρῶς τ Οδιποιίδη, Αἰαὰς [0 ἀς μος 
Ἰοοο Ρ᾽δίοιϊβ Ππάϊοανι οεΐδτα Α Βγθβολῖιβ 
ΑποίαΣ, Τπυονά. Ρ. 3438, (Οὐοτία πιϑ]!οπὶ 
ὅτι α ϑίοθεθο τυυΐδγθ ἰῃὰ τὸ, αυδπὶ οοπ- 
τοπάοτο, ἱπβημίνυπι ροπάοσο 8 νοτθο ἐλ- 
πίζω. ἙιΞΟΗ, 

ὅτι μέντοι παρὰ θεοὺς δεσπ.} {11 
Ῥεοχίπιθ ργοστοββῖβ, καὶ τοῦτο 

διῖ μην, ᾿ἰπῶΔ τοῦτο ποπ δὰ 
Ριδοθάθῃβ ἐλπίζω τεΐεγίυν, 568 δ νϑυθδ 
παρ' ἄνδρας ἀφίξεσθαι ἀγαθοὺς, 1 επΐπι 
αἰβτιᾶτο 56 πο] ο ἀἰοῖε βοοτγαίος, δὰ θΌπο5 
88 νἱτῸ5 νεηίατγωτη ; ἰΐα πῃ Πἰ5 ὅτι μέντοι ---- 
ἥξειν νἷχ οοιηταοαὰθ δ ρρ  δ5 οὐ Ετβσγο 
ἐλπίζω. ῬΙαπίοτ υἱΐαιι6 Ἰοοὶ ἔογεξ σοῖς 
δἰγυσίίο, 51 ἰθροσγοίημβ ὅτι μέντοι---ἤἥξω 
(που, χυοά Μουδρίυβ νοϊοϊ!, ἤἥξοιμι) δυΐ, 
υὐ βορίυμη δρυὰ ϑἴον, τὸ μέντοι ἥξειν, 
δ ἰᾶπιδη ἰοπίϑπάα μφος ἰοὲ ἢγπηδίδ ρτι- 
5115 δοτρίυγα, ἴῃ 408 ὅτι, υἱ 5506, }8π- 
ἰἴτν Ἰηδηϊῖνο ἥξειν. ΑἸοΐδ, 1. Ρ. 105. 
,. ὥσπερ γὰρ σὺ ἐλπίδας. ἔχεις ἐν τῇ 

πόλει ἐνδείξασθαι, ὅτι αὐτῇ παντὸς ἄξιος 

ἢ ἀγανακτῶν 

ν οὐκ ἂν᾿ 

εἶ, ἐνδειξάμενος δὲ ὅτι οὐδὲν ὅ,τι οὗ πα- 
ραυτίκα δυνήσεσθαι" οὕτω κἀγὼ εἰς, υδὲ 
ΠΏ ορυβ οοπϑθοίοπε, Ρ]δὶ. ἀφ 1βᾷρ. 
χ, Ρ. 892. Ὦ. εἶπον ὅτι πρῶτον ἐμὲ χρῆ- 
ναι πειραθῆναι κατ᾽ ἐμαυτόν. ΟἸατιϊά, 

. 26. οὐκ ἂν αἰσχυνθείην ὅτι μὴ οὐχὶ 
ὀρθῶς φάναι εἰρηκέναι μᾶλλον ἤ ποτε συγ- 
χωρήσαιμ᾽ ἂν εἴς. ΧεποΟρΆ, ΓΗ. ν. 4. 
1. ἐνόμισεν, ὅτι, εἴ τι οὗτος πάθοι, αὐτὸς 
ἂν λάβειν πάντα: οἴ τποχ 1614. κελεύει τὸν 
ἰόντα---Ἀέγειν τῷ ᾿Ασσυρίῳ, ὅτι, εἰ βού- 
λοιτο ἐνεδρεῦσαι, λαβεῖν ἂν τὸν Γαδάταν. 
Οοηΐ, Απδῦ. ν, 6. 19. υἱὶ. 4. δ. οἵ αυο5 
ἰαυᾶαί ΨΔ]οΚοπ, ἴῃ Απποίς, δὰ Ν, Τ᾿ ᾿. 
800. εινυ. 

εἴπερ τι ἄλλο] Μεθ εἴπερ τι καὶ 
ἄλλο. Ηξινρ. 

οὐχ ὁμοίω:}] Νοῆ γμετίπαθ, βο. δίας 
ἀοϊθταπι {Π|π 5 Ρὸ ἀδϑεϊευξιυ8.--- εἶναί τι τοῖς 
τετελευτηκόσι. [ηΐτα 8. 91. εἰ μηδέν ἐστι 
τελευτήσαντι. ἩξινΡ». 

εἶναί τι τοῖς τετελευτηκόσι] 1. α. υἱὲ- 
ῬΈγΕ. ὃ. 14. ὡς ἔστι ψυχὴ ἀποθανόντος 
ἀνθρώπου. Οἷο. Ἐρρ. δά ἷν, νὶ. 8. “πος 
δπΐια, ἀμτε θοὸν, ἈΠΡΑΓ Πἢ]}4 το--τοῖ, δὶ ποι 
6ΙῸ, 50 η81: Οπιπῖ σάγοθο.ἡ ΟὟΤΤΙ,. 
πάλαι λέγεται--- πολὺ ἄμεινον} ὕοτα. Ρ.. 

332. 1048. 3. ἦν νόμος ὅδε περὶ ἃ ων» 
ἐπὶ Κρόνου, καὶ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐστὶν ἐν τοῖς 
θεοῖς, τῶν ἀνθρώπων τὺν μὲν δικαίως τὸν 
βίον διελθόντα καὶ ὁσίως, ἐπειδὰν τελευ- 
τήσῃ, εἰς μακάρων νήσους ἀπιόντα, οἰκεῖν 
ἐν πάσῃ εὐδαιμονία, ἐκτὸς κακῶν" τὸν δὲ 
ἀδίκως καὶ ἀθέως, εἷς τὸ τῆς τίσεώς τε καὶ 
δίκης δεσμωτήριον, ὃ δὴ τάρταρον καλοῦ- 
σι, ἰέναι. εἴ, Ῥβουιάο-Οἠρ, 120. Οτῖθ.- 
ται πᾶτιο, 6 νυἱἕα τη }]οἹ Ἔχβρθοίαπαδ, 
ορίπίοπετη 80 δηιαυϊθβῖτα Αἰ μγρείογαχα 
ἀορσετῖπδ, ἀοναθαῦ Μ|1ΟΠ86118. τὼ Ερίτιν 
δὰ Τον εἰ Ροσβ, 5, θυ, ρὲ, ), 194. 
Οἰρβεια σοιππποιοταΐῖ μακρυβίους (Ατ- 
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ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. [3. 20.} Τί οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας, 
ἡ με Ἁ 

Ἢ Σώχρατες; πότερον" αὑτὸς" ἔχων τὴν διάνοιαν ταύτην ἐν 
" Ν ’ '᾿, Δ Γ᾿ Ἁ 

νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κἂν ἡμῖν μεταδοίης 8 κοινὸν γὰρ δ." 
Ε "“ " ᾿ Η " 

ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι ἀγαθὸν τοῦτο. καὶ ἅμα σοι 
2 μὲ 

ἢ) ἀπολογία ἔσται," ἐὰν ἅ σερ' λέγεις" ἡμᾶς πείσης." 
᾿Αλλὰ πειράσομαί γε, ἔφη. πρῶτον δὲ ἹΚρίσωνα τόνδε 
σκεψώμεθα,, τί ἐστιν ὃ βούλεσθαι μοι δοκεῖ πάλαι 
εἰπεῖν. ΤΙ δέ," ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ ἸΚρίτων, ἄλλο γε ἢ 

Ὁ τε ᾧς5, τις 1,.---ο καὶ πολὺ Δ.--- πότερον οπὶ ΓΛΟΕΗΙΠΙ, εἰ ὑγ Ὑν, βαρτα νούϑυπὶ Ρο- 
οι 

ηἶὲ 7.-τ--Ὁ αὐτὸς οὕτως ΔΠΦΟΞ, αὕτως τὴρ Κ1.--ἰ ὦ Δ.---ε μεταδωίης Ἢ, μεταδώης 
ΓΔΑΦΟΕΘΗΏ.---" 
---1 ἃ Φ.---τῦ χέγεις 

Ε.---ἰ ἀγαθὸν εἶναι ἃΔ.---ὖ ἧ οἱ 7{.--- ἔσται ΔΙ : ἐστὶν ὃς. 
ΔΥΘΘΉΪ: οἷα ΕἸ: λέγης "5.- πείσεις ᾧ.--- γε εὐὰ ΔΗ 

ΦΟ.---Ρ τόνδε οἵω 1.--4 σκεψόμεθα Δ.---τ οἷαι 1...-." δέ ἴῃ τὴρ Ἅΐ, δ᾽ ΔΒ,--ῦ ῥΠ08 σοι 

σοῃ, 1108,) χἰ!. ΟἸΠἸα 448 τηδηβίαπι, σθπ- 
[6 Π|18 ἈΠηΪ8 σοπβίδηίίαπι, νἱνϑηΐθβ, ἀϊνοτ- 
Β0Β ἃ ΝΙΔΟΤΟΡΙ5, ααογαπ ταϑτηϊπὶέ Δῖ6]8, 
(1. 9.) Τυχία Αοδοτοηΐθη ἀϊοϊίυγ Ηοτ- 
ταϊοηὶδ δα αία, ̓ ὰ αὰᾶ δ ϊδηξ 15 εἸ5βέ πὶ 
Ππομλῖποβ, αΪ θ08 ἰσϑηβυθῃ θη ἷβ ροϑὲ πιοῦ- 
ἐδπὶ πᾶν18 ὑπ Βυῇηιοϊαί (ν. 1130.,} υὔδὶ ν, 
ὕδβη. Θοῦτι. 
εν 30. πότερον} Αθδδβὲ Βοὺ πότερον Ὁ 

Αυφ. εὐ ΤΡ, οτίαββϑα δὲ ἃ σθίθτὶβ, Κὶς 
Ἰηϊῖιο ἀϊα]. Αὐτὸς, ὦ Φαίδων, εἴς. ϑγιῃ- 
ΡΟ. Ρ. 172. Β.. πρότερον δέ μοι---εἰπὲ, σὺ 
αὐτὸς παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ ; Οἵ. 
ποί, δὰ (ὑοτρ. 8, 9ὅ. οχίτ, αὐτὸς ἢ. 1. 68ὲ 
βοῖμα. ἩΕιΝ ο, 

μεταδοίης} Αὐρ. μεταδώης. πια6. Μία- 
τἶδ : Δοίημεν, δοίητε, ᾿Αττικῶς" δῴημεν, 
δῴητε, Ἑλληνικῶξ" δὶ ν. ῬΙοτβοηῦβ. Ρ. 
117. ὐδοσρίυβ 1ϑοᾶρ. Εχο. τϑιη. βρυὰ 
ἹΜαίδυ 18οῖ. Μοβησθηβ, νοὶ, ἱ, ρΡ. 
59. “Αλοίη, δοίη, γνοίη, διὰ διφθόγγου δεῖ 
ράφειν κατὰ τοὺς ᾿Αττικοὺς, καὶ οὐχὶ 

ἁλῴη, δῴη, γνῴη. ϑεά ἰοίὰ ΠῚὰ οὔβεσ- 
υδίϊο ἰδπὶ πη ῬΒδνοσπὶ 1 κῖοο ν, ᾿Αλοίη 
Ἰορτῦ : 6 400 δάαὲ ἔδοιϊθ ροίεγαπε δ8 
αυα ἴῃ (νά, Μοβαιοπϑὶ ἀδογαπίῖ, ϑβῖς 
τρυὰ Χροη. Ουγσορ. ἢϊ. 1. 20, ῥχὸ πόσα 
ἂν---δῴης ἴῃ (νὰ, Οὐ], εἰ ΑἸ, πιο δι 
Ἰορίίυτ πόσα ἂν---δοίης. ΕἸδοη. ΥὙπά, 
ΑΒ Ὁ 6. μεταδῴης. γυττ, 

ἢ ἀπολογία ἔσται] ϑῖο Ῥτὸ ἐστὶ ῬαΥ. 
Ουἱ οπ τὰν 'π τὸ Το, ατιϊσαϊ τα ἡ 
ταποπάσαι ρυΐο ρτορίεγοδ αυοὰ γοξεγαπίαγ 
πο δὰ βυρεήοσα βοογδῖῖβ 1118, οἶμαι γὰρ 
ὑμᾶς λέγειν, ὅτι χρή με πρὸς ταῦτα ἀπο- 
λογήσασθαι εἴο. ἡ ἀπολογία εδι ἰρίϊαν ἐα 
ιαπι αἰτὶεἰὶ ἀείαπϊο.--- ὅπερ λέγεις. Τία 
Αὐρ, Ψ]εῖοβα νυϊρο λέγῃς. Ἡξτνν. 

τί δὲ---ἄλλο γε ἢ] ΡΊαι. Ηἱρρ. Νῖα). δ. 
ὥ. Σ. Τί ποτε τὸ αἴτιον ὅτι οἷ παλαιοὶ 
ἐκεῖνοι---φαίνονται ἀπεχόμενοι τῶν πολι- 
τικῶν πράξεων ; ἽΠ. Τί δ᾽, οἴει, ὦ Σώκρ. 
ἄλλο γε ἢ ἀδύνατοι ἦσαν εἴς. Ἐπ γα, 
8, 40. τί οὖν ἄρτι ἤρον ὅ,τι μοι νοοῖ τὸ 
ῥῆμα; τί ἄλλο γε---Ὦ ἐξήμαρτον διὰ τὴν 
βλακείαν. ΑπἡΒίορΕ. Ἐροΐθ5, 769. Α. β. 
φυλάξομαι, Τιρὶν ἄν γ᾽ ἴδω τὸ πλῆθος ὅ,τι 
βουλεύεται. Α. α, Τί γὰρ ἄλλο γ᾽ ἢ 
φέρειν παρεσκευασμένοι Τὰ χρήματ᾽ εἰσίν; 
Τγϑῖρρ. δρυὰ Αἰμδπ. "ἢ, Ρ. 134, Ὁ, Ἕρ- 
μων, τί ἐστι; πῶς ἔχομεν; Β. Τί δ᾽ ἄλλο 
Ὑ᾽ ἢ Ὁ πατὴρ ἄνωθεν ἐς τὸ φρεῖαρ, μοι δο- 
κεῖν----καθεῖκέν ἑ, Οὐυἱδυβ Ἰοοἶδ οπυπῖρα 
βθσηοηθῖι ἴα Ἔχρίθτε ροβϑὶβ, τί ἄλλο γὲ 
ἰιῤός γίγνεται, συμβαίνει) ἣ τοῦτο ὅτι. 

66 αἶβρδσ εδὲ ταϊϊο Χεβορῆ, Μεπι. ἰἰ. 
1, 17. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὅ,τι διαφέρει 
τὸ αὐτὸ δέρμα ἑκόντα ἢ ἄκοντα μαστι- 
γοῦσθαι ἢ ὅλως τὸ αὐτὸ σῶμα πᾶσι τοῖς 
τοιούτοις ἑκόντα ἢ ἄκοντα πολιορκεῖσθαι" 
ἄλλο γε ἣ ἀφροσύνη πρόσεστι τῷ θέλοντι 
τὰ λυπηρὰ ὑπομένειν, υδὲ ἴρ86 Ἠβεϑὶξ 
Ἐπ ΚουΐυΒ, σοττίροπβ οὐ πολλή γε ἀφρ. 
ϑαΐνα οί τθβ, τποῦο, αυοᾶ ἔθοϊξ Ἰαῖπ νἱσ 
ἀοείυβ, ἀοϊεῖα ἀἰσδποιίίοπε Ροδὲ πολιορ- 
κεῖσθαι, δος ἄλλο γε ἢ ἱτᾶχο 8. δὰ ῥγε- 
δτοβϑυπι ὅ,τι, οὐ ἀπίΘ ἀφροσύνη ἱπι6}}ἐρῖ 
Ροββῖέ ὅτι. Οὐορτιααίυπησυε ἢΪ5 δβὲ ἐπϊαται 
ἰοχυσπάϊ ΠΙαὰ σαπ8 ξ. ὅδ. οὐδὲν ἄλλο ἢ 

μνήσκονται οὗτοι. (ὐοπί, ποῖ, δὰ 
Τηθίες, δ. 127, Νὲς βε)υπρὶ δ 15 
Ῥοίοτξ ἕοσπια!α ἴα ἄλλό τι ἢ, ἀθ χυὰ 
ῬΓΙΟΥ δἰ ἶοΒ ΠΌΡΟΥ ορὶὲ Βιυἑ οτοβ 1, ϑοξέ, 
᾿Απάοοϊά, Ρ. 1490. Μαὶθ ρίαν Εογβῦετ 
ἐπ Τὰ, 5αῦὺ ν, ἘΠ ρ6815 ἢ, 1, ροϑὲ τί ἄχλσ 
γε ἣ ϑυρρίεη νοϊαἷς ὅ, ἔξετν». 
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τάλαι μοι λέγει ὁ μέλλων σοι" δώσειν τὸ Φάρμακον, ὅτι 
χρή σοι φράζειν" ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ 
θερμναίνεσθαι μυῶλλον τοὺς" διωλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν 
φοιοῦτον προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ" εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγκά- 
ζεσθαι καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς τι τοιοῦτον" ποιοῦντας. 

Καὶ ὁ Σωκράτης, Ἔα, ἔφη," χαίρειν αὐτόν" ἀλλὰ μόνον 

τὸ ἑαυτοῦ παρασκευαζέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέῃ, 

καὶ τρίς. [δ. 21.] ᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδη, ἔφη ὁ 
ίτων"" ἀλλά μοι πάλαι πράγματα παρέχει. [Ἕα 

αὐτόν, ἔφη. ἐν 

οἷἢ ΠΦ5.---ἢ φράζειν νοεῖν Ἡ, φροντίξειν (Δρροβίίο ἴῃ τὴς φράζειν) 11.--.ς τοὺς καὰ 
ἜΔΗΦΟΘ.---" τοιοῦτο ΓΕΥΟΘΕΗΙΠΙ,.---κ ἔφη ἕα 1,.-- δὲ οπι ΞΎΟΘΗΙ,.--- μέντι ΓΛῪ 
ΟΕΟ : μέντοι -.--- ἤδη Ῥμοίίυ5 δα, ᾿. δ0. 110 ἥδειν.---» ὁ κρίτων ἔφη Δ.---- με 
Τι.--- πάλαι οτὰ 8, ἀπὶ6 πράγματα ροπυπὶ ΔΙΗΦΩΕ, ροϑὲ πράγματα "-ς.---- ἤδη δαὰ 

ὃ μέλλων σοι δώσειν] Νόοη δχ πιΐβοτὶ- 
οοτγάϊε δ!εσϊα δῆς Βοσαϊηῖβ δαταοηϊῖο- 
ποῖῃ Ῥτχοΐδοίδιη, 8εἃ οχ δὺο, αι τηοτβ 
ἐπετῖε, αὐ Βἷσς υπάοἰπινίγοτυτα πιϊη βίου 
588 Ῥοδουηΐδ οἰσυίδιυ δαγογαὶ, εἰ αυϊάεπι 
ἀυοάεοϊπι ἀγδοῦτηΐβ, ἀοουΐϊε Ῥ, Ῥείυ8 
Μίβο. Οὔββ. 1, ο. 17. οχ ῬΙυΐδγοϊ μοσ 
Ιοοο ἴα Ῥμοείοπα Ὁ. 758. Ε. πεπωκότων 
δὲ ἤδη πάντων, τὸ φάρμακον ἐπέλιπε, καὶ 
ὅ δημόσιος οὐκ ἔφη τρίψειν ἕτερον, εἶ μὴ 
λάβοι δώδεκα δραχμὰς, ὅσου τὴν ὁλκὴν 
ἀνεῖται. Χρόνου δὲ γενομένου καὶ διατρι- 
βῆς, ὃ Φωκίων καλέσας τινὰ τῶν φίλων 
καὶ εἰπὼν ὅτι μηδὲ ἀποθανεῖν ᾿Αθήνῃσι 
δωρεάν ἐστι, ἐκέλευσε τῷ ἀνθρώπῳ δοῦναι 
τὸ κερμάτιον. ἨΈΙΝ». 
φράζει» Τυῦ. φραντίξζειν. Μοχ νῖοα 

μᾶλλον, Τυῦ. πάλιν. ΕἸΒΟΗ. ᾿ 
θερμαίνεσθαι] ΟἸγπιρίοάοτιβ ἵνα μὴ 

ἐκ τῆς κινήσεως θερμανθῇς, καὶ πέψῃς τὸ 
κώνειον. ϑϑιιϊηΐ δηΐπὶ δὲ 01 118 οἰσυΐεθ 
πιδίωτα͵ ἔμάα εβί, 1ΐ8, υὐ σϑου Θδπι νἱ. 
Ρῆνεὶ εἰ εἰοδοῖα, ϑι'ς νῖϊ πδίυσγα ἐχ- 
οδἰδοίοτία Ἰορίίαγ τειηθάϊο 6886. οἰσαίς 
Ῥηήμθ, 4υδίη ρεγνθηϊδίυγ δὰ νἱ δ! δ. ν, 
Ἰη, Η. Ν, χίν. δ. χχν, 18. αυΐ εβ8ὲ [ο- 

ου8 ἀα οἷσαία οἰδδδῖσυβ. Οοηξ, ΠὨτοεϊρῖαβ 
ΤΠ ββογί. ἀς Οἰσαία, ραπα Αἰδαπίθμπβίυτη 
Ῥυλ]ῖοα, 8. 18. ΕἸβοη. 

μᾶλλον διαλεγομένους] μᾶλλον ε6βὲ ἰά 
4. μᾶλλον τοῦ δέοντος. Ἐϊοίπ. πὲρεέδηι. 
Ῥιοίβρ. ᾧ. 88. ὥστε ἔτι μᾶλλον (πιαρὶβ 
φιαπι ορμ8 {μενὶἐ) ψέγειν τε αὐτοὺς καὶ 
ἐχθρὰς ἑκουσίους πρὸς ταῖς ἀναγκαίαις 
προστίθεσθαι. 8:1. μεῖζον γέρας, Ἠϊπιῖι8 
Ἀρπον, ϑορῖβι, ξ, 86, ϑεὰ δηῖθ ρμαπὶ- 
εἶρ. διαλεγομένους [οτίδθδα. τϑηυϊ πίον 

τί. τούς, ἨΕΙΝῸ. 
τούς τι τοιοῦτον) Αὐυβ. τοὺς τοιοῦτο. 

ΕἸΒΟΗ, 
ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ] Αὐυρ, ἐὰν 

δέῃ. Μυϊραία βεηρέαυτγα, ουἱ ΕἸοῖπὶ ηυο- 
ἄπ Ῥαίτοοϊπαίυγ ᾿ξοο νουβῖο, ἐαπημαηι 
δὶβ εἰ, ξὶ οροτἐμετξ, 6 Υ ῥταδίξιιι8, ἀρ- 
εἶοτ, ορίποι, ϑοογαῖὶ εϑὲ ἱπίθιηρεβίίνα 
Οπίομΐβ ἱπιογρϑ! !δίϊομια Ῥϑυ ]] πὶ οἵ- 
ἔδπβο. Ηξινὺ. 

8. 21. ἀλλὰ---ἤδει;» ΟἸγῃρ. Φησὶ καὶ 
ὁ Κρίτων εἰδέναι ὅτι τοῦτο μέλλει (6 
λέγειν) ὁ ΞωκράτηΞ᾽ διότι πεῖραν αὐτοῦ 
εἶχεν ἐν ὁμωνύμῳ διαλόγῳ, ὧς καταφρονη- 
τικῶς ἔχοντος περὶ τὸν θάνατον. ἘΟΠΕΤ. 

ἀλλὰ σχεδὸν μέντοι ἤδειν --- ἀλλὰ] 
Νοίθίυν ᾿ἰϊογαῖβθ ραηίσυϊε ἀλλὰ οἸερδη- 
εἶδ ταϊϊοποπι Ἔχρ] οδηῖῖβ, παυὰ ἱπῆγο- 
απδη8 ῬΙδίοπὶ : ν, ς, Ῥῃφῳάοῃ, ὅᾧ. ΑἹ, 
49, Μίπ. ρ. 46. 6. Ευΐῃγρῃ. 48. Ὁ, 
ϑγπροβ, 811. Ε. 317. Τὴ. Εν, 323,0. 
826. Ὁ. 320, Ἐ, 336. Β. Οηϊ, 372. Ε. 
51. εὐ Τοπνοβίμοηοβ Οὐ, Ῥτὸ Οὐοτομπδ, 
316. Α. Ἐρὶοεἰοί, 1)15βετί. Ρ. 668. ΡΙαυ- 
τΆτοῖ, ΟΡ. Μον. Ρ. 110. Ὁ. 112. (. 117. 
Β. Αηδιϊά. εν 1. Ρ. 196. 7] απ. (α!βατ. 
Ρ. 338. Α. Ἐρίϊβί. ἢ]. Ρ. 3714. (. γυττ. 

ἀλλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδη} τι ῥτὸ τοι 
τϑοθρὶ 6 Ῥαγσ, δὲς, Ἰηϊεγ)εοΐα ραγίουϊα, 
σχεδὸν γάρ τι οἶδα Τιδοϊιεῖ. Ρ. 192, Ο. 
Ἰδη Ὀϊς ουπὶ ἘΤΒΟΠ το τοροδυὶ τὸ ἤδειν. 
6 ἴαχ, Μ6, [Ρῃοῖο] δρυὰ Ῥίθγβομ. δά 
Ματ. ᾿. 1718. ἤδη, ἀντὶ τοῦ ἤἥδειν---τῷ περὶ 
ψυχῇ" ᾿Αλλὰ σχεδὸν μέν τε ἤδη. ΠΕιν. 

παρέχει] Αὐξ. παρέσχειν.----ἴἢ Βε64. 
ἀλλ᾽ ὑμῖν ἤδη τοῖς δικ. ε Ταῦ. εἰ ΟἸγτα- 
φἱοάᾶ, ἤδη ἐςἀϊ ὑτὸ νυ!ραῖο δή. Ηκινρ. 
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᾿Αλλ᾽ ὑμῖν δὴ" τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἤδη τὸν λόγον 
ων ἐς Ἅ -- ᾿᾿ Υ 

ἀποδοῦναι, ὡς μοι Φαίνεται εἰκότως ἀνήρ τῷ ὄντι ἐν Φιλοσο- 
’, ὔ Ἁ ὔ »ε»,ν ἔ ’ Ε " Ἀ 

Φίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρῥεῖν' μέλλων ἀποθανεῖσθαι καὶ 
ΕΙΣ “᾿ ᾽ Ἁ 

εὐελπις εἰναι ἐκεῖ μέγιστα οἰσεσθαιδ ἀγαθά, ἐπειδὰν τε- 
᾽ “Ὁ ἃ “ἢ Δ “4. Ὁ μὴ εὰ ΄ ΐὨ 

λευτήση. πῶς ἂν οὖν" δὴ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμμία τε 
,ὔ 

καὶ Κέβης; ἐγὼ πειράσομαι φράσαι. κινδυνεύουσι γὰρ 
Ἂν ΄“- ξ ’ὔ Ι ὁσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς" ἁπτόμενοι φιλοσοφίας, λεληθέναι 

Ἁ . , ἢ 

σοὺς ἄλλους ὅτι οὐδὲν ἀλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀπο- 
εχ -" Ἴ ’ὔ Ν 

θνήσκειν" τε καὶ τεθνάναι. εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, ἄτοπον δή 

ἌΔΗΦΟ.---ἰ θαρρεῖ Ἐὶ οἱ ργ Γ..--ττ οἴεσθαι Ἑ, οἴσεσθαι σοττ Τ'.--- οὖν οπι Ε.---ἰ τε οπι 
1,.---ὶ ὀρθῶς οπι Ἐ.---ἰ ἄλλο οπι Δ.---ῖὶ θνήσκειν Ε.--- ἃ ἘΘΉΗ.--ο προεθυμοῦντο 

θαῤῥεῖν] Τὰ, εἐἐ ΑἸά, Β85. 1. 2. θαῤ- 
ῥεῖ. νἱτῖοπα. ΕἸβοΗ. 

κινδυνεύουσι γὰρ κ. τ. λ.7] ΟἸγπρ. 
Ὅτι ἀδεῶς ἕξει περὶ τὸν θάνατον δὲ με- 
λετήσει, νῦν δείκνυσι. δύο γὰρ ὕντων τοῦ 
τε ἐπιτηδεύειν ἀποθνήσκειν καὶ τοῦ ἐθέ- 
λεὶιν ἀποθνήσκειν, τὸν μὲν προαιρετικὸν 
θάνατον καὶ τὸν χωρισμὸν τῶν παθῶν καὶ 
ἐπιτηδεύει καὶ ἐθέλει" τὸν δὲ σωματικὸν 
ἐθέλει μὲν, οὗ μὴν ἐπιτηδεύει. Ἐσπδτ. 

κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι)] Ουξ δὰ σοη- 
ἑοπιΐαιῃ νοϊρίαίιπι, εἰ δίυάίιπι νογ ἰδε}8 
Ρεγίπθηϊ, ᾿ἧπο σο]]ορῖε, οἴ, δα 18. 8}115 
ῬΙδίοηῃίοῖβ ἀθ δεοάοπὶ ἀγρυπιεηίο βεηΐθη- 
118, τε 1} Τδι ΠΟΙ, ἴπ Ῥτοίγθρέ, ς. χὶν. 
Ρ. 69---Β4. Ῥτοχίιηδ πᾶθὸ δρροβυϊ! ΄υο- 
αὖυὸ Τηδοθοτεῖ. ϑθσια, νἱϊ. ἢ. 601. Ὁ, 
κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς 
ἁπτόμενοι φιλοσοφίας, λεληθέναι τοὺς 
ἄλλους ὅτι οὐδὲν ἄλλο ἐπιτηδεύουσιν αὐ- 
τοὶ, ἢ ἀποθνήσκειν καὶ τεθνάναι. (]ο- 
τοθηβ ΑἸοχ. βίγουν. Ηἷ, Ρ. 438. Ο, γένττ. 

ἀποθνήσκειν] Ἡΐπο Οἴσοτο δά μος ΡΙα- 
ἰοπ!β ἀἸοίασα ταβρίεἴθηβ, " Τοίδ,᾽ ᾿ηᾳαΐξ, 
“ΡΒ οβορδόγαπι νἱΐα σοΙηπιθηΐδεϊο τποῦ- 
ε15. δϑι,.᾿᾽ Ὅυβς, Ὀΐ5ρ. 1. ἱ. 30. υδὶ Ἰδγρᾶπι 
Δ ΟΙΟΓΟΠ ΤΙ. 6586πὶ, ααἱ ἤδη ὈὨ]ΟΒΟρ 85 
ποέϊοπομι πιαΐυδίϊ δυπί, ΤΟ] ορὶε Τανὶ- 
5:18, ΕΟΗδτ, Αἀάθ βϑηθοδ (οπ50]. δὰ 
Ματο, 23, ἰδίαθα Τἀρβίυβ Ρ. 994, ἐ. 1. 
ὅτου. Μδογοδίυβ ἵπ ϑοπιπ, ϑοῖρ, 1. 18. 
Ῥογριγπυβ βεηΐθηξ, π, 9. Ρ. 221, Οππι, 
Τα] δη5. Οταῖ. νἱ. ρ. 190. Ο΄. εἰ Αἰὰ- 
Βτοβῖυβ ἀε Ε1άθ Ῥδβαγ, ᾿1, 8. Ρ.. 1143. ἐ, 
11, ΕἸβοη. 

. ἀποθνήσκειν καὶ τεθνάναι] 1. 6. πιοτὶ 
δὲ πιογέιμιη 6886: ῥτὶυ δϑὶ {γαῖ δὰ 
Ροβίεγιυβ, ΟἸυπιρίοάοτιβ δὶς δὰ ββῆ- 
ἰδπξίδια Ῥ]αίοπ 8 δοσοπηποάδας (σά. ἢ, 
Ῥ. 8. τὸ τεθνάναι τέλος ἐστί' διὸ καὶ δια- 
φέρει τὸ ἀποθνήσκων τρῦ τεθνάναι' ἀπο- 

Ρκαά. 

θνήσκει μὲν γὰρ θάνατον μελετῶν ὃ κα- 
θαρτικὸς, καθαίρων ἑαυτὸν τῶν παθῶν' 
τέθνηκε δὲ ἤδη ὁ θεωρητικόξ' κεχώρισται 
γὰρ τῶν παθῶν" εἰ 46 ταιϊίοπς Ρ. δ7. 
διὰ τί ἀποθνήσκειν καὶ τεθνάναι ἔφη, ἣ 
ὅτι διττὴ ἡ κάθαρσις, ἡ μὲν ἐν τῷ καθαί- 
ρεσθαι, ἡ δὲ ἐν τῷ κεκαθάρθαι" ἣ ἵνα καὶ 
τὸ τέλος ἀφορίσῃ ἄλλο ὃν παρὰ τὴν ἐνέρ- 
γειαν, καὶ τὴν ἐνέργειαν ἀτελῇ καὶ (οτία 
οὐ) πρὸς τέλος ὁρῶσαν. οὐ γὰρ ἐπὶ πάσης 
((- δἀάδεπάυπι ἐνεργείας) ἐνεργηκέναι 
βουλόμεθα, οἷον ἐπὶ τοῦ νοεῖν, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
νοεῖν, οὗ μέντοι νενοηκέναι" ἐπὶ ταύτην 
(ἢ. ταύτῃ) γὰρ οὐκ ἄλλο τὸ τέλος κ. τ. Δ. 
ῬιΙαίο ἴῃ βεαιρητὶ ἀϊβρυϊδίίοπα ὈΪ5 ἀγα πι- 
486 νογθαπι σοπ)υηρὶ: Ρ. 19. οἱ 85. 
ἘΠ08 δχειρίυτπι βθουίι8 οδί ῬΒΙο Τὰ, 
Ουοιΐ Ὠοίοτον Ῥοϊϊοτὶ 1πϑιάϊαι ϑοῖθδὶ, 
π ἔπε ρΡ. 187. Β. ὥσπερ ἣ μεμυθευμένῃ 
Σκύλλα, κακὸν ἀθάνατόν ἐστιν ἀφροσύνη, 
τὴν μὲμ κατὰ τὸ τεθνάναι τελευτὴν οὐχ 
ὑπομένουσα, τὴν δὲ κατὰ τὸ ἀποθνήσκειν 
πάντα ἐκδεχομένη τὸν αἰῶνα" 1. 6. φιμα 

μαηὶ πιογέμα ὁ8ὲ, δεῖ ΒΕΡΟΥ Ἰποτῖ- 
ἐμὰν. 6 νη Μορβῖβ ἴ. Ρ. 681. τὴν μὲν 
γὰρ ἄπονον καὶ ταχεῖαν τοῦ βίον μετά- 
στασιν, οὐδὲν ἀθανασίας διαφέρειν τοῖς 
εὖ φρονοῦσι" θάνατον δὲ ὡς ἀληθῶς εἶναι 
τὸν βραδὺν καὶ μετ᾽ ἀλγηδόνων, οὐκ ἐν 
τῷ τεθνάναι τὸ φοβερὸν, ἀλλ᾽ ἐν μόνῳ 
τῷ ἀποθνήσκειν ἐπιδεικνύμενον. 1)6 Ῥτώῶ- 
πλῖ 19 δὲ Ῥιβπῖβ ρ. 921. Β, θανάτου γὰρ 
διττὸν εἶδος" τὸ μὲν κατὰ τὸ τεθνάναι, 
ὅπερ ἀγαθόν ἐστιν ἢ ἀδιάφορον" τὸ δὲ 
κατὰ τὸ ἀποθνήσκειν, ὃ δὴ κακὸν πάντως, 
καὶ ὅσῳ χρονιώτερον, βαρύτερον, Δὰ 
Ῥυΐοτθη ἰοσαπι ᾿πιτατοποῖα. Ῥίοπίοδπι 
οϑίεπαϊ Μδηρεῖῃβ ἱ. 1, Ρ. 225, Ἐοάεια 
τοίοϑοπάυτη ἀ8 Οοπίυϑ. [ἱηρ. Ρ. 338, Α. 
ἀλλ᾽ εἰσὶν ἀπόγανοι οὗτοι τῆς ἀεὶ μὲν 
ἀποθνησκούσης, μηδέποτε δὲ ἀμ 

1, 64. 
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“0 ᾿ " “ Ὺ- ΝΥ." 

τς ἡ, 17. σοῦ ἂν εἴη προθυμνεῖσθαι μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν ἄλλο 
“Ἃ ων 6 δὲ δ» γ᾽ “,Ὸ - Κη ᾽ ᾽ 

ἢ ΤΟΌΤΟ, ἡκοντος ὧς Οἡ αύτου οὐ ΆΧΤΕΙΝ ὁ ταλοαΐ τρου- 

μοχθηρίας. ἴπ π8ο ψϑγθογπὶ δῆϊπὶ δὲς 
ΘΟρ Ιβίδθ αὐρυΐϊϑεϊ δυηΐ, οβία ϑ μυρ] οῖο 
δ Απϑίοι, Ῥηγα. υἱ. ρ, 129, Β. διὰ τού- 
του δέ, φησιν ὃ ̓ Αλέξανδρος, καὶ τὴν λύ- 
σιν ἡμῖν ἐνεδείξατο τοῦ ὑπὸ τῶν σοφισ- 
τῶν ἐρωτωμένου λόγου" “" ἐν ποίῳ χρόνῳ 
Δίων ἀπέθανε; ἢ γὰρ ὅτε ἔζη, ἢ ὅτε 
τέθνηκεν" ἀλλ᾽ οὔτε ἐν ᾧ ἔξη, ἐν ἐκείνῳ 
γὰρ ἔξη" οὔτε ἐν ᾧ τέθνηκεν, ἐν παντὶ 
γὰρ τούτῳ τεθνήκει' εἰ οὖν μήτε ἐν ᾧ 
χρόνῳ ἔζη, μήτε ἐν ᾧ τέθνηκεν, ἀπέθανε 
ὃ Δίων, οὐκ ἀπέθανεν" σημαίνει δὲ τὸ 
μὲν ἀπέθανε τὴν πρώτην ἀπὸ τοῦ ζῇν 
μεταβολήν" τὸ δὲ ὅτε τέθνηκε, τὸν χρό- 
νον, ἐν ᾧ τεθνηκώς ἐστιν----.᾽" Ρ]αἴο, αἴ 4115 
πη Ρἰδοῖ 15, ἴᾺ ἴῃ 18. ν γῸΪ5 ἀϊξεϊασυδη- 
αἀἰ8, ἰοτίαβεο αὐυοΐογθαι παῦυς Ἐριοδδτ- 
παῖ Π}, σα τ|5. νϑγβατη βογψαν Βοχίιβ Ελην- 
Ἀγ. Αἀν. Μαίδοι, 1, 2718. ἀποθανεῖν ἢ 
τεθνάναι, οὔ μοι διαφέρει. αηνδηὶ τορο- 
Ὥδ6η8 του Ἐχοετρί, (Ομςοταπι Ρ. 
480. νετεῖ, Ποτὲ τεὶ γιονένεπι 6586. πὶ 
αἰβετέ νυν: Οἴσοτο δυΐειη Ταβο, ἱ. 8. 
“Ἐτηοη πὸ : 86 π)θ 6886 πιογίποιμι πὶ- 
81 δοβίωτηο :Ὁ οἱ δἴδτα βοτρίπγαπι βθοα- 
ἰυ5 νἀδαιυγ: 4υλπι χοβεϊαθγθ δέ θηβ 
Ἰθαν βίυ5 Ἰορὶτ, ἀπῇ θανεῖν" ἢ τεθνάν᾽ οὔ 
μοι διαφέρει" ἰη αὐό δα νότον νἱά θεῖε, 
ποη βἰδίυΐηνβ, Ῥόττο ποῆεπ θάνατος, 
ἽΠ0Υ8, υ δ η τη ΒΕ ρ 6. Ῥτοτηλθουθ θδ0- 
Ῥδίῳῃγ ὕτὸ τιοῦὲ εἰ ρῖὸ ημογέμμηι 6586, 
ΤΠ 6 τι δὶ ΒΟΟυΓΑΙ5. ἰπ θα ἀτραπιοηίο 
Ἰοχυτπέυγ θοπΐ βασι ρίογθϑα δὲ ρὨΠ]οϑορμα 
τϑιοπθ, ἰ το ἔσυπὶ γηογῖ, {τα πβι τα πὶ δ Χ 
νἱϊὰ ἐπ βιδίιπι πιοτίαϊ, αὐ πον οἰέαρι, αἱ 
18 ἀΐσδην, ἀξωΐαν. Εἰ ἴῃ 110 ἀοεακηϊδίο 
Ἐρίοασὶ ἀεοτείο, Ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς 
ἡμᾶξ' Μὸγ8 πὲλὶ αὐ πος ρμονγίἱπεῖ; φιῖα 
πο σεὶ αἰδϑοϊείιεηι κεηϑ σαγεαξ: εἴ ἴπά8 
ἴλοῖο Πυυστοῖτίδπο ᾿ἠϊ, 842. “ ΝῚ] ἱρίτυτν 
τΠΟΥ5 οαΐ, δ] πὸβ8 πράιθ μογίπϑθὲ δέ] υτα τ᾿ 
80 Δὴ1}8 τϑηνγοθαΐαγ, μγίοσ εἰρη ἤοβίῖο, 
αἰδοοδαῖο ἐᾳ κα] υἱέα, οταπῖπο 1116 δὰ πὸ 5 
Ροτγοθπηβ, δυδπὶ οτοάο Ερίσασιβ διμδ]- 

ἰἰηέθη υἱίϑββοῖ, δὶ, απο δἷὲ βοχίωβ 
τρί ΓΟ 5}. ο, δ. 273. ἀδογθίωμτῃ ἤος δΧχ 

110 Ἐξριοιιησπηῖϊ 55 αἰβογίο αϊσῖο βυπ- 
βἰββαὶ, τὸν δὲ θάνατον, ὅτι οὖδέν ἐστι 

πρὸς ἡμᾶς ᾿Επίχαρμος αὐτῷ προμεμήνυκε 
εἰπὼν, ἣν κι τ᾿ Ἀυσ-ναΐμο ροτρο- 
τῶτη Ἰόβαν προσμεμήνυκε, (ποτα 
σοπιράταίίο ἧξθς νϑγρογαπὶ ἀποθνήσκειν 
καὶ τεθνάναι, ρτῖπιο 5Ξ4η6 οδταία οὐβουτ- 
ἰδίϑιπ παθθῖ, ργοριθῦ δια δια αἴεια ἴθην- 
Ῥοτὶβ τεθνάναι, 405 ποὴ {μἰδβαΐ, δὶ ΤῸ 
Ε0 τεθνηκέναι Ῥοποτείητσ, Νϑην μἴνεϑ κῶν 
ἡσαδὶ μγάδεπδ Ἰπβηϊατι, αὶ σόῖδο οὐδο- 

Ιϑέο τέθϑνημι τορεῖε Η, Βιθρίιδηιβ ΤΉθα, 
1.. Ὅγ. Αρρϑηά, ῥ.. 195. (. Ὁ. εἰ ὁ 1. Ρ. 
514. Ἐς. 56 'βὰ εἰ σοπϑουδιυάϊπο, ὑγ- 
ἐοτγ ἐ πιοιϊοποπι οὐ ἄπείΐ, αυὸ τοίοσι (ὐδιὶ- 
ηἶὰ9 ἵπ Ηεἰϊοπίβπιο ἡ. 856. ἀἄσσεπβ ροὺ 
σΟὨ ΣΆ ΟΠ Οπδ ἃ τέθνηκα, τέθναα, τεθνά- 
ναὶ: υἱτυπιαῦε ἰυϑῖαγ Κατ, δὰ Ο]6- 
πατὰ, Ρ. ὅδ, “ τεθνάναι,᾽ ᾿Π]αϊ, “ἰεπιρο- 
Τὶβ ἐϑὶ δπιθίσοΐ, νΕὶ ργθβοη 5. ἃ τέθνημι, 
νοὶ ργωι ἃ θνήσκω, ΘΙ βγβίοϊθπ οὲ 
ΒΥΠΟΟΡΘη ἰαοίυτα 6 τεθνηκέναι : αὐοὰ 
ἴάθπι ἀθ ἑστᾶναι μοϊεϑέ ἀἶοὶ, νά Ρ. 
199, 2. ΜΙΝ Οὐδηϊοῖὶ βοπίεμτα ροίϊον 
ν᾽ ἀείαγ, ρτορίθτεα, αὐἷα ᾿θρτεπιᾶ ΤΟΥΠΙΆ 
18}16 σοὶ ρτιθβοητὶβ ποὴ τέθνημι 56 τί- 
θνημι ἀοθοραῖ Ἔβεα : εδἱ αὐἷα ἰπ τεθνάναι 
ῬΠΙΠΑ 5. }Π θὰ ἀἰδοτίς δυριησπίυπι ἐ6π)- 
ῬΟΙῚ8 86 6586 [αἰθίαγ: δὲ ΄υϊα νοῦ ἑστᾶ- 
ναι δαύδιῃ οϑί ταῖϊο, συρρε αὐοὰ Ργα- 
568 δαροὶ ἱστάναι, [65 αἰ οϊά τος ἤθι, 5ὶ 
δὰ ταϊϊοπδαι στονοςεῖσσ. ἡ ρυξο θάνω 
ἢξ θνάω : οὐ}ι5 πιυϊαιιοπὶβ ἐχεπιρ]δ β85115 
πιὰ τὰ Ροβαϊπιβ ἴθ ΒΙ  οἰθος Οὐτῆ, 
Ρϑτίε χὶι, ρ. 22, 78πι θνάω βοοιπάθπι 
δηδ ορίαπι δυρθίυῦ δεοοϑάθηϊθ βυθ δῦ, 
νοὶ π᾿ ἤπο, νεὶ ἴπ ῥηϊποῖρῖο, ν6] αἰχοδὶ- 
486, Ιάηαθ δΐαπδιι, θνάω, θνήσκω, τι- 
θνήσκω" οἱ θνάω, θνῆμι, τίθνημι. εἰ Βὶσ 
ἷπ υἱτδῆσα ἕοιτηδ δαπιάθπι του ϊδπὶ 86- 
ααυπίων σερῖθγα νοτῦλ : βάω, βάσκω, βι- 

βάσκω" βάζω, βιβάξω" βόω, βόσκω, βι- 
βόσκω" βρόω, βρώσκω, βιβρώσκω" γνόω, 
γνώσκω, γιγνώσκω" δάω, δάσκω, διδάσκω" 
κλέω, κλήσκω, κικλήσκω" μνέω, μνήσκω, 
μιμνήσκω" πράω, πράσκω, πιπράσκω" 
τρόω, τρώσκω, τιτρώσκω" φάω, φάσκω, 
πιφάσκω, πιφαύσκω" ἱἰΐεπι ᾿π αἰΐοτὰ ἔοτ- 
ΤᾺ : βάω, βῆμι, βίβημι- δέω, δῆμι, δίδη- 
με" δόω, δῶμι, δίδωμι' ἕω, ἦμι, ἴημι" θέω, 
θῆμι, τίθημι" κλέω, κλῆμι, κίκλημι" λέω, 
λῆμι, λίλημι, λιλαίομαι" πλέω, πλῆμι, 
πίπλημι' πρέω, πρῆμι, πίπρημι' πτέω, 
πτῆμι, πίπτημι, ἵπταμαι" στάω, στῆμι, 

ἵστημι: φάω, φημὶ, πίφημι' χάω, χῆμι, 
κίχημι" χράω, χρῆμι, κίχρημι. υοεαπι 
81 συ ατα ἵπ ϑοόγνδῖὶδ γὶβ ποῖ οχβίϑηϊ, 
ὩΪΣ]οτηΐπαβ ροϊαογιπὶ ἱπ μροτγάϊιβ ὁχ- 
5ίδγο, δ: ἃ μοῦ 5 σοτίο αἰ Ἰορηίπια ὑϑατ- 
Ρϑτ, Νϑαὺῦς 'π δο αὐϊάοτῃ ρτοσποίοπα 
ὉΠ84 δὰ νεῖῦυτπι τέθνημι νἱπαϊσαπά τη 
νδίοπε δχϑρὶα νϑυροταπι μγβροβίία 4 
Ρτοάαοϊοτυμι : ν. ὁ. θέλω, ἐθέλω, ἑστῆ- 
κω, κεκράγω, κέκλομαι οἵ αἰϊοτιιπι αὐτο 
80υπξ αρυὰ ᾿ϑηπορίωτη 46 ἄπδῖος, ἵν, ὅτ. 
Ῥ. 204. Νὸοδ δηΐπη οἰκίπιυβ ἄἀθδ νϑυδὶδ 
ἀεβιπθιεῖθιβ ἢ μὲ εἰ σκω, Ἐκ ἀθ δὶ ἴἢ 
σκω ἴος φἰδπι πηϊπιδνθτιεπασα, τᾶ 
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θυμοῦντό" τε καὶ ἐπετήδευον» [ὃ. 42.} Καὶ ὁ Σιμμίας 5. το. νν. 
΄ Ἁ Ν ’ὔ » Ὕ “κῃ, ᾽ὕ ΄ 7 

γελάσας Νὴ τὸν Δία, ἐῷφη, ὦ Σώκρατες, οὐ πάνυ γέ με 
νῦν δὴ γελασείοντα ἐποίησας γελάσαι. οἵμαι γὰρ ἂν δὴϊ 

ἃ Ν Ν " Ἶ - “" ᾽ 

τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο" ἀκούσαντας δοκεῖν εὖ πάνυ εἰ- 
“ ᾽ Ν " Ν Ἀ 

ρῆσθαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι ὧν, τοὺς μὲν" 
΄- ΕΓ] ΦΨΨ", ε "“Ὡ 

παρ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, ὅτι τῷ ὃντι οἱ φιλοσοφοῦντες 
“" - ν᾽ " ᾿ μκ 

θανατῶσι καὶ σφᾶς γε οὐ λελήθασιν ὅτι ἄξιοί εἰσι τοῦτο 
πάσχειν. Καὶ ἀληθὴ γ᾽ ἂν λέγοιεν, ὦ Σιμυμία, πλήν γε 

71Δ5.---ρ ἐπιτήδευον Δ.--τὰ δὲ 1.---Ἤ δὴ δή Ὑ[ΔΠΦΌ3.--- τοῦτο οἷ Η,--οἰ εὖ οπι Φ, 

ἴογο, αἱ Τιαιῖπδ, πλθοτο νι ἱπολοαπαὶ δὲ 
Ῥεγρεπαξ : νϑἹυἵῖϊ γηράω, ϑ8ιιπὶ 86ηδ; ; γη- 
ράσκω, ἥἶο βεπϑα ; ἡβάω, αὐἰοίξβοδης ϑμηι; 
ἡβάσκω, αὐοϊεδοθηβ ἤο : ϑυάθπιηθθ τὰ- 
τίοηθ, θνάω, διπι γπογέπωϑ; θρήσπω, ἀπο- 
θνήσκω, ἤο νπογέμα, πιοτίογ. ἴ)6Ὲ οτὶ- 
δπο ἱρβίυβ νογϑὶ θάνω δ᾽ υβηυ6. εορπᾶ- 
τίοηα οἴὰπ δηϊαΐοτ δάνω, δανὸς, δάω, 
δαίω, δάπτω, οτοῖ. ἀἰχίπιυβ Ρ] υἱατοῖ, ἀδ 
Αὐυά. Ῥοεῖ, Ρ. 22, Ο., Ὑήγνττ. αυἱ 5ὶς ἴπ 
Αὐἀαοπά. " ἤδης ἀἰετεπιΐαπν ἰηΐον ἀπο- 
θνήσκειν καὶ τεθνάναι, βεὰ Α}}}5 βοτρίο- 
τὰπι ἰοοΐβ, πθὸ ὁχ σα Ῥίαιϊοπίοο 5ὰ, ποὸ- 
ἴδι Μαικιαπάυβ δὰ Μᾶχ. ἴγτγ. 1)155. χχῖν, 
9. Ρ. 698.᾽ 

ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι ἀπο- 
θνήσκειν ἢ. 1. υἱ 8αιρογ, δὲ 230 Ὑ ἐξα γον 
5. πιοτέϊ οἱούνιπι 6886, τεθνάναι γτευτίεπι 
ἕρβαῖα κἰσυϊῆοαι. ἨΕῚΝ », 

ἀγανακτεῖν, Ὁ] ϑίποοτα βαπέ πος, βῖνα 
ἐγα)ϑοίυπι μαϊείοΓ νούθατη ἀγανακτεῖν, 
υἱ ἰς 81: ογάο νϑεῦογυτα, ἥκοντος δὲ δὴ 
αὑτοῦ, ὃ πάλαι---ἐπετήδευον, ἀγανακτεῖν, 
([μδοϊιϑὲ, ρ. 181. Ἐς, καὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλο- 
θι διατρίβειν---ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ, εὖ ἔχει, 
ὅθεν καὶ τὸ σῶμα βέλτιον ἴσχειν ἀνάγκη, 
αδὶ ὅθεν ρογίίποι δὰ τούτῳ), βῖνθ ΄συᾶτ- 
το ΠΠυὰ οαδθὰ ἰαποίωυπι, εἰ 1λδπιοσίῃ, ἀα 
ΟΒογβοηθβ, Ρ, 108. καίτοι ἔγωγ᾽ ἀγανακ- 
τῶ καὶ αὐτὺ τοῦτο, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ 
τὰ μὲν χρήματα λυπεῖ τινας ὑμῶν εἴς. 
14. δάν. (ὁποη. Ρ. 1261. ἐγὼ δὲ---χαλε- 
πῶς, ἐφ᾽ οἷς πέπονθα, ἐνηνοχὼς οὐχ ἦτ- 
τὸν τοῦτ᾽ ἀγανακτήσαιμ᾽ ἂν οἷο. 1 γ 5185 
Ῥ. 7817. ὃ δὴ ἀγωνιῶ καὶ ἀγανακτῶ, εἰ 
ταύτῃ τῇ ἐλπίδι εἰς ὑμᾶς ἥκει πιστεύων. 
Ἠεικυ. 

Ὁ] Αδγθϑεῖνα9 Γβοῖ, Αποϊβηοῖ, Ὁ. 
266. νυϊραΐδπι ᾿δοιίοησται 18. τας θαίυτ, 
υἱ ρτοποτπθπ αὐτῷ ᾿πιο! ἰσοπάμπι ἀσεε- 
τοῖ : τοοῖς, ἀξ εἰς ποῦ το  Γ ἰδτήθη 
Ῥίδηθε ἱπϑοϊθητῖα βιπασίυγ νογθογυτῃ. 
πὰς Βιορίιδη, ἴα ΤΠπ6δ, 1». Ὅτ, ν, ᾿Αγα- 

νακτεῖν, πὰποὸ Ιοσυτα ᾿ᾶπάδηβ, ποὸῃ ἴο- 
πιοτὸ, “ αποτγ,, ἱπαυϊῖ, “ ρβοθάθπεθαϑ 
φοπδίγασιίο δβὲ ἐπὶ σδάφιη Ῥῃράοηβ ΚΪδι, 
Ρ. 33. δὶ ἀσουκαῖῖνο τοὶ ἠυπρτίυτ,᾽ ΕἸδοη. 

ᾧ, 22, οὐ πάνυ γέ με νῦν δὴ γελασεί- 
ονταὰ ἐποίησας γελᾷν} ΕἸοΒβου]άτη βαλν5- 
βίπηυτα πἶπο ἀθοθγρβοπαπί Βαπᾶρ. ἴπ 1Δπὶ- 
μοι, Ρ. 22, οὔτι μάλα γελασείων ἐγέ- 
λασεν ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις ᾿Ιάμβλι- 
χος. Ἰλάμῖλβο. αρυὰ ϑυϊάλιη Γελασείω" 
ἐπιθυμητικῶς ἔχω τοῦ γελᾷν. Δαμάσ- 
κιος. Νῦν δὲ καὶ τῷ μὴ πάνυ γελασείοντι 
γέλωτα παρέξει γενναῖον ἢ τοῦ ἔργον δι- 
ἔξοδος. ηχοά ἀυάμππι ποίδνϊτηυβ ἴῃ ΕΡ ἰδ, 
Οπι. δά Ὁ. Ἡ. ρ. 41. ίαιοκοπαγ, δὰ 
ΕἘπήρ, Ῥῆαη. 314. 11 ἀφξάϊε, υἵυτυ. 

γελασείοντα) ὅ0Πο], γελαστικῶς ἔχον- 
τα, γελάσαι θέλοντα. Υϊά, ψ ΑΙ κοι, δὰ 
Βαυήρ. Ραη, 1214, ἥξειν. 

τοὺς μὲν παρ' ἡμῖν ἀνθρώπου: 1. 6. 
Τῆεέϑαποα, Βαοίϊοα. Ῥογρογαῃ Πδοῖο- 
γῖ5 ὑμῖν Ἰἰοσίε, νογίδπβ Αἐδοηέδηδεβ τὉ68- 
ἐνὶ. Ἡαυὸ ἱπάϊρτι δοῖ, 45 ΔΡΡοπδίυσ 
δηποίατο ΟἸγτηρίυάονῦ (δα. 1. Ρ. 9. 
εἰκότως" Θηβαῖος γὰρ ἦν ὃ Σιμμίας" παρ' 
οἷς καὶ ἡ βοιωτία ὗς" καὶ Θηβαίων παῖδες 
αὐλοῦσι, διαλέγεσθαι γὰρ οὐ μεμαθήκασι" 
καὶ ὃ ποιητὴς δὲ τὸν αὐλὸν δέδωκε τοῖς 
Τρωσὶν, οὐδαμοῦ δὲ τοῖς “Ἑλλησιν" ἐμπό- 
διον γὰρ γίνεται οὐ μόνον τῷ διαλέγεσ- 
θαι, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀκούειν, καὶ ἁπλῶς πά- 
σῃ λογικῇ ἐνεργείᾳ" διὸ καὶ ἡ ᾿Αθηνᾷ, ἣ 
τῶν ᾿Αθηναίων πολιοῦχος, τῶν διαλέγεσ- 
θαι (μόνον ἴ. ἀδϊαπάυπι) ἐπισταμένων 
ἀπέῤῥιψε τοὺς αὐλούς" αὐ ἔοτο οχ ΡΙα- 
ἴδτοθο πιᾶηδταπί, δὲ σοσήρδγαπαᾶδ οὰπὶ 
οἷυθ Οδπη, ϑοοτγαῖ, ρ. 6715. Εἰ, οἱ ΑἸοιυἱδαα 
ν. 192. ΒΕ, Ἐ. αὐ Ρίυγα ἀδ ἴθ δτρὰ- 
ταθηίο, τι. 

τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθ. Ὑλοϑαποϑ, 
δἰῖθποβ ἃ ρὨΠοβορ ΐα ποιηΐπεβ, θ6 νο- 
οὐἷαὰ μὲν νἱ, ποῖαία δὰ Ῥίαϊ. ΤΠοτῖ, ἔ, 
180. ἤξκινΡ. 



δ2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

τοῦ" σφᾶς μὴ λεληθέναι. λέληθε γὰρ αὐτοὺς ἢ τεῦ θανα- 

τῶσι καὶ ἣ ἀξιοί εἰσι θανάτου καὶ οἵου θανάτου οἱ ὡς ἀλη- 
θῶς φιλόσοφοι. εἰπωμιενν γώρ, ἔφη, πρὸς ἡρνᾶς αὐτούς, χαί- 
ρειν εἰπόντες ἐκείνοις" ἡγούμεθώ τι τὸν θάνατον εἰναι: Πάνυ 
γ᾽, ἔφη ὑπολαβὼν ὁ Σιμμίας. [ὃ. 43.} Ἄρα μή ἀλλο τι 

ἢ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγήν; καὶ εἰναι 

τοῦτο τὸν τεθνάναι, χωρὶς" μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλα- 

γὲν αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, χρρὶς δὲ τὴν 
ψυχὴν ἀπὸ" τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτῆν' καθ᾽ αὑ- 

-" γε Δ.--ὖ τ᾽ Φ8.---ἶ χοὺς ΟἹ.-- μὴ οπὶ 1,.--ῦ τε ὁπὶ Δ.--ὖ καὶ οἵου θανάτον 
δὰ ὰ ΔΠΦΟ:.--- εἴπομεν 1,.--- τὸ δαἀὰ ΓΠΦΟΘΗΞ5.---" χωρὶς..«γεγονέναι οτὴ Η.--- 

θανατῶσι] Ψοχ θανατᾷν, ποῖ ὧδ τηοτ- 
τι9 ουριαϊίαῖς (αυδηηνβ ἐπ δα εἰρτιϊῆοδ- 
τοπΘ 88 06 δοοῖρί(αγ) βοα ἀδ οοπάϊομπα 
αυδάδτῃ 4.88] τηοτίὶ ΟΡ ποχίδ Ηἷς βυπιϊξατ, 
4. ἃ. ΡΒΠΟΒΟρ ΟΒ ̓πὶ τηοτίο αυοδαπιπιοάο 
ὙΕΙΒΑΓΙ : Βὶσ Θηΐτη ἀθβου ϊας νέκρωσις 
Ῥ᾿]οβορῖοθ. ΕΓ βοαιθηῖία 118 νϑγθᾶ 
νἹάἀεπίυγ ἰὰ ᾿ππαετο, θανάτου ἄξιοί εἰσι. 
ϑὶς ἴῃ χ. Πολιτὶ ἴος νοσδθυ! πε ἀϑυτρᾶ- 
ἰυγ : οἱ ἀρυὰ Ῥαυυτη, θανατούμεθα ὅλην 
τὴν ἡμέραν, ἀοοιῖ58. ἸηίοΓργθβ νεγε, θ6- 
οἱἀτηαιν, Ἰὰ ὁβέ, πιοτβ ρϑηουϊαπι αυοίϊ- 
16 ποῦὶβ προπᾶθε δὲ οὐ ὁσ]οβ οὔνεοτ- 
βδίαγ, [1ὰ θανατᾷν, βυϊηρίιπι ἀμεταβά- 
τῶς, ᾿Ἰθίθδ]θπὶ ςοπ Ἰ οῆθπλ ἀεδποίδτοϊ, 
ΞΈΠΕΗΑΝ. 

θανατῶσι] ὅ8ο!. θανάτου ἐπιθυμοῦσι. 
Οοηί, ναἰοκθη. Αάποιῖῖ, Οτῖ, ἴῃ Ν. Τ. 
Ρ. 344. Ηεινν». 

καὶ ἥ ἄξιοί εἰσι θανάτου] ΡΙεπίυβ ψἱηά, 
Α ΒΟ Ο δάάυπε καὶ οἵου θανάτου : 
Ἐ, αυδιηνὶβ οοιτυρίυβ δοάθην ἰθηάϊ!, 
ΡΓΕΡΘΩ5 καὶ ἡ οὐ θανάτου. ΟἸγπιρῖο- 
τὰ (οὐ. Π|, ρ. 9. λέληθε γὰρ αὐτοὺς 
εἴτε θανατῶσι, καὶ εἰ ἄξιοί εἰσι θανάτου, 
καὶ οἵου θανάτου" υἱὐ ἔΐοπι οχ οοάϊοο Οἷ- 
ΖΕΠ51 ἀπποίαν!ς ΜΊ.]]εγ, Ὑ δεβῖο ϑιουϊα: 
ἐξ φιαϊὲ ἀϊπηὶ ϑιμῖ πιοΥίε, δὲ ῳφμαϊὶ γιογῖο: 
Ρεγρόγαη, ὙΥΥΤΊ. 

καὶ οἵου θανάτου] Ἠτο, φυδ πον νἱ- 
ἄεο αυἱ δὐδὲ 8 μ]οθϑδίοτε μοϊυοτὶπε, 
οἱ σοπίτα 8ο 1 ΠΠ πιὸ ροΐαθτο ἃ ἩΒγατῖο, 
ποῦ ἀυριϊανὶ α Τὰῦ. Ῥαγ. δἱ δι} Ὀ] ς ἢ. 
ἴῃ οτάϊπεπι γτθοΐραγο, ΗΈΙΝ Ὁ. 

καὶ οἵου θανάτου] Ἐδι 40 ἢ. 1. Δ]16π}8- 
βἴταιτω ψἸοββειδ, ἠαῖςθ δΐδα ὙΥΟΙ, 
Βεοκ. 

ἡγούμεθά τι τὸν θάνατον εἶναι; Ἀεο- 
ἐς ΕἸσίπαβ, ρμέανμιϑηε αἰϊριδα 6886 ἸιοΥ- 
ἐέηὶ 1 Ψετδῖο δίοια : δα ϑέϊηνασπιιδ αἷὶ- 
ψωμί γποΥ νη ἐδ8ε, ΜΜὶπο5 τεοτε ΟἸγτὼ- 

Ρἱοάοπιβ, Οοά. 11]. Ρ. 10. ἴπ συ) Ἔχειι- 
Ρἰο 1οἰἀεμπβὶ οοπίθχίυϑ αυϊάθεῃ Βυ]ι5 1ο- 
οἱ ῬΙδίοηϊοϊ οὐτὰ νυϊραῖο οοπβεπῆξ, ϑεὰ 
δῃποίδιϊο ἀἰββθη θη 500} Οὐ Πδεο : οὐ 
τοῦτο λέγει εἰ ἔστιν ὁ θάνατος" ὧμολό- 
γηῆται γὰρ τοῦτο" ἀλλὰ τί ἡγούμεθα τὸν 

Ὁ» εἶναι" σαὶ Ἰηϊογρτοίδιοηΐ γερὰρ- 
πδί ΠΘΧῸΒ εἴ 5δη(6 π8 ΠΟ] ο΄}. [πὶ εα- 
Θρ]ο ΟἸζεπβὶ, νεῦρα βαϊίθπὶ Ῥ]δίοπὶβ 
σοΟὨρταΘπτίΆ 51 ἱπ γργοίδοηὶ ρισβροιὶία 
βυῃΐ : ἀλλὰ τί ἡγούμεθα τὸν Ὁ» εἷ- 
ναι, ϑεᾶ νυϊραία ἰδοῖο ποθ νϑῖϑ, δὺ 
απ ι8 8118 1 8 σοπῆττηδίατ. ϑ΄6η8885 
δβῖ : 68ὲ πὸ πο αἰ, απ πίλὴ ἢ ἐξ 
πὸ ε᾽.8 ποξῖο αἰδη8, αὶ πέβαη8. ῆυττ. 

ᾧ, 23. ἄρα μὴ ἄλλο τι---καθ᾽ αὑτὴν εἶ- 
ναι} Οἴτδι Ερίριιδη, ἐ. 1. Αἀν, Ἠξαγαβ, ἢ, 
δ4. Ρ. ὅ80. Β, βορὰ ρμδυίπι, εἰ δὰ πεχυπὰ 
5805 'ρ8θ αἰβραίδιϊοηἷβ δοσοπιπιοδῃ8 : 
ἐν γοῦν τῷ Φαίδωνι ὁ ξωκράτης" ἄρα μὴ 
ἄλλό τι τὸν θάνατον ἡγούμεθα εἶναι, ἔφη, 
ἢ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπᾳλλα- 
γήν ; καὶ εἶναι τοῦτο τεθνάναι, χωρὶς μὲν 
ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ ἑαυ- 
τὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυ- 
χὴν τοῦ σώματος, υο ἰοσο ρμίϊοβο- 
Ῥθδπὶ ταϊοπθῖῃ τά αὶ αἰθ᾽ απο ιοπ8 νεσ- 
θογαπι γεγονέναι εἰ εἶναι ΟἸγυιρὶοὐοταϑ 
τά, Ρ. 10. ἐπὶ μὲν τῆς ψυχῆς τὸ εἶναι 
εἶπε, διότι ἀγέννητος αὕτη" ἐπὶ δὲ τοῦ 
σώματος τὸ γεγονέναι, γεννητὸν γὰρ τοῦ- 
το. 88:6, αυυτη ἐγεηιθητββίπια Ἐ]δίοπὶ 
[πς βῖο ορροβίεἶο, ἴος οἰΐδι Ισοο νίθτα 
Ροίΐυϊι, υοὰ δαΐοτι ρῖὸ χωρὶς μὲν ρτιε- 
θεὲ χωρισμὸν, ταῖρ]β ἱπίθγργαίδΌπθσα, 
ύυβιη ἰρ88. γεῖῦδ ῬΙίοηϊβ, τεΐετι. Ὑυ]- 
Εϑίαπι δυίοια εἰ ογαιϊοηἱβ βἰγυοίστα εἴ 
ΟἸλῃ65 ᾿ἰδτὶ ἰυσηίυτ, Ῥ  Ὑττ. 

τὸ τεθνάναι!) Ατὶ. τὸ νυϊμο οχηΐβϑυμη 
ἀθάοις ΤΡ. οἱ Ἰδιὴὺ}, Ηξιν. 

τὴν ψνχὴν ἀπὸ τοῦ σώμ.ὴ Ἐπίδπι δος 



ΦΑΊΔΩΝ, δ8 

Ἁ τ΄. Ἂ Ν᾿ , ᾿ “ ᾿ 
τὴν εἰνῶι; ὦρω μὴ ἄλλο. τι ὁξ θάνατος" ἢ τοῦτο; Οὔκ, 
ἀλλὰ τοῦτο, ἔφη. ,ὔ ΄"κ»ν Ὸψ,.»Ν ᾿ Ν Ἃ 

Σχέψαι δή, ὦ ᾽γαθε, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ 
“1 , ἢ ον “" “.» ξυνδοκῇ ἅ περὶ καὶ" ἐμοί. ἐκ γὰρ τούτων μᾶλλον οἶμαι τι. Ἠὶ, 18, 

“ μ 

ἡμᾶς! εἰσεσθαι περὶ ὧν σκοποῦμεν. φαίνεταί σοι φιλοσόφου 
“᾿ Ἁ δὰ 

ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι περὶ τὰς ἡδονὰς καλουμένας 
Ἀ 7 -᾿ 7 

τὰς τοιάσδε, οἷον σιτίων τεῦ 
Ν “Ὁ [ἢ 7 " 

καὶ ποτῶν; Ἡχιστὰ γε, ὦ 

ὁ αὐτὸ 1Δ.---- ἀπὸ κἀά ὙΔΠΦΟΙ.---ἰ ἑαυτὴν ΔΈΕ5.---Ε ὃ οὦῃ 706.---Ὁ τι ὃ θάνατος 
ᾧΦϑ, τι ὃ θάνατος ἢ 1,: τι ἢ ὁ θάνατος "-.---ἰ ΤΙ α.-- ὅπερ Δ.---Κ καὶ (ἃ Δ ΠΦ 

(.8.--: ἡμᾶς οχη Η.---ἰ σίτων ΔΠ εἴ ργ α, σίτων 21.---" τε ὁπὶ Φ8.--9 γε ΒΌΡΓΒ γοΓ- 

ἀπὸ 6 Τὰ. τϑϑεϊίυὶ, Ηεξινυ. 
ἀπὸ τοῦ σώμ.} ϑ'ϑὰ ἀπὸ εχ δηίἰεσεαά, 

ἔογίαβϑϑὶ8 σϑρϑιϊππὸ εϑέ. Νδϑο ἢ ἀεϊδθη- 
ἄυπι, πεὸ δέδοικας δα δἰ ε Πρ πάατι, β6ὰ 
σομπ]υποίναπι ποορϑϑαύσα 6856 ἀοουϊί 
ΙΝ, Βεοκ, 

αὐτὴν καθ᾽ ἑαυτὴν] Ηης Ἰοουπι δηΐθ 
οουΐϊοβ παθυϊε Ῥ]υΐάτον, ἀε Οοηβ. δὰ 
ἌΡΟΙ!, ἐ, ἢν Ρ. 108, ὕοττι,. 

μὴ ἄλλο τι ἡἶ ὁ θάν. (Τυῦ. ἢ θάν.}} 
ὕτ τὰ ρταςσεαά. ροβὲ ἄρα μὴ ἄλλο τι 5υ0- 
ΡΙεπάυμι υλὶ ἡγούμεθα, ἰΐὰ ἢ. 1. ροβὲ ἄρα 
μὴ ἄλλο τι δὰ ἐστὶν Θχροοίδθαμι, δυΐ, 
ΟΥΐθβο νεῖῦο, ἄρα μὴ ἄλλο τι ὁ θάν. 
Ναὶ ἄρα μὴ ἱπίοιτορδπάϊ νἱ ῥτγαάϊταπι 
οὐτὰ ἱπαϊοδίίνο σοπβίγυϊζυτ, 8. 120. ἄρα 
μὴ που, ὦ Κέβης, καὶ σέ τι τούτων ἐτά- 
ραξεν ὧν ὅδε εἶπεν ; Ῥατιιοπ, ᾧ. 70. Τὸ 
δὲ μὴ ἔστιν ὅταν λέγωμεν, ἄρα μὴ ἄλλο 
τι σημαίνει ἢ οὐσίας ἀπουσίαν οἷο. ἀδ 
Ἔρ. 11]. ν. 405. Α. τῆς τε κακῆς---παι- 
δεία----ὧρα μή τι μεῖζον ἕξεις λαβεῖν τεκ- 
μήριον εἰς, Ηἰς ταῖποπ 5ὶ ρϑηυΐπαπι οϑὲ 
δος ἢ, δηΐς μὴ ᾿π 6 ]]ρὶ ροιεβὶ δεδοίκατε. 
Ψεϊαῦ Χοποριι. Νῖοπι, ἱν, ῶ. 12, Μὴ οὖν, 
ἔφη ὁ Εὐθύδημος, οὐ δύνωμαι ἐγὼ τὰ τῆς 
δικαιοσύνης ἔργα ἐξηγήσασθαι ; Καὶ, νὴ 
Δία, ἔγωγε τὰ τῆς ἀδικίας, ἀπίς μὴ ἰπ- 
(6 Πἰροπάτιπη σεγογίβηθ. ὕπάε ΑἸβίορῃ, 
Ἐοοἰ68. 794. Α. Χαρίεντα γοῦν πάθοιμ᾽ 
ἂν, εἰ μὴ ἵχοιμ᾽ ὅποι Ταῦτα καταθείην, Β., 
Μὴ γὰρ οὐ λάβοις ὅποι. Θάῤῥει, κατα- 
θήσεις, κἂν ἔνην ἔλθης, οοτίσοπάυ Μὴ 
γὰρ οὐ λάβῃς ὅποι, Χέπορῃ. (οοῃ, ἱν, 
4. Ἡμῖν δὲ δὴ ποίαις (τέχναι5) συμβου- 
λεύεις, ὦ Σώκρ. χρῆσθαι: ἾΑρα, ἔφη ὁ 
Σωκράτης, μὴ αἰσχυνθῶμεν τὸν Περσῶν 
βασιλέα μιμήσασθαι, Νηπε τεγοπάνμη, πὸ 
γνεᾶοαξ ποϑ8, ἰ. ε. Νωπ μμαοὺϊξ ποβ Ῥετγβα- 
τῆι τόβέπι ἐμεϊἑατὶ ) Ἠεινυ. 

καὶ ἐμοὶ] καὶ πος ἀδρείαν ᾿ἴργο Ῥᾶτ, 
Ιᾶἄψυς οοπβίδηβ ρῖορεὲ Ογῶοοπιση 8118 
τοαυΐτορθδὲ, Χεπορ, Απᾶρ. 11, 1. 22. 
Καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ, ἅπερ καὶ βασιλεῖ. 

Οστορ. ἷ. 4. 18. Ὁ δὲ Κῦρος ὁρῶν ἐκβοη- 
θοῦντας καὶ τοὺς ἄλλους πασσυδὶ, ἐκβοη- 
θεῖ καὶ αὐτός. ἱ, θ. 3. Μέμνημαι ἀκούσας 
--ῦτι εἰκότως ἂν καὶ παρὰ τῶν θεῶν πρακ- 
τικώτερος εἴη, ὥσπερ καὶ παρὰ ἀνθρώπων. 
ἈΑπάοοϊά, ἀθ Μγείοσ, Ρ, 2. εὰ, Ηείβκ, 
εἰκότως ἂν καὶ ὑμεῖς τοιαῦτα περὶ αὐτῶν 
γιγνώσκοιτε, ὅσα καὶ αὐτοὶ περὶ σφῶν 
αὐτῶν ἔγνωσαν, εἰ ἰδ. βίαἰτη μΡοβὲ δί- 
καιοί ἐστε καὶ ὑμεῖς περὶ τούτων τοιαύτην 
ἔχειν τὴν γνώμην, οἵανπερ καὶ αὐτοὶ περὶ 
αὑτῶν ἔσχον. 1 γ 5185 ἰπ Απάοοϊά, Ρ. 284. 
αἱ συνθῆκαι καὶ αὐτῷ εἰσι, καθάπερ καὶ 
τοῖς ἄλλοις ᾿Αθηναίοις, π᾿ ΑἸοῖν, Ρ. 585. 
ἐπειδὴ γὰρ καὶ τῶν ἀπολογουμένων ἀπο- 
δέχεσθε λεγόντων---εἰκὸς ὑμᾶς καὶ τῶν 
κατηγόρων ἀκροᾶσθαι. ὅορ!ι. Εἰδσέγ, 
1301. ᾿Αλλ᾽, ὦ κασίγνηθ᾽, ὧδ᾽, ὅπως καὶ 
σοὶ φίλον, Καὶ τοὐμὸν ἔσται τῇδε. Ἡυπι. 
11. 2. 4760. δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι Παῖδ᾽ 
ἐμὸν, ὧς καὶ γώ περ, ἀριπρεπέα Τρώεσσι. 
Οὐοπΐ. 45 εχ Ῥιδίοπθ δίίυ!! δὰ Ῥδγγλθη, 
8.72. Ἠξινυ. 

ἐκ γὰρ τούτων] Τυβ. ἐκ γὰρ τούτου, 
φαδβὶ ριεθοβββιββεὶ ὅπερ, Ἠξινὺ. 

ἡμᾶς εἴσεσθαι] Ῥτείοταιν πος αἰ ἐεσὶ 
Ἰοοϊίου! ὑμᾶς εἴσεσθαι, αυδὰ ΟἸγπρῖο- 
ἄἀογαβ οἱ Β858. εὐ, μαρεπὶ, ἥυττ. 

περὶ τὰς ἡδονὰς καλουμένας τὰς τοιάσ- 
δε] ΟὈἸ]οοδέϊο τϑνίοσβ Ἔχθιρὶὶ ἔογίβθα 
Θτγογεπὶ ᾿ἰργατϊ φγοάογε νἱἀθδίυσ, δἰο 
{γα ϑροποη 8 νϑίυ οἵ σϑτὰπὶ καλουμένας 
ἡδονάς: ἀαυδιμαύβιῃ ἵπ νυ] ραίβ οπλ}68 ἢ - 
γὶ οοηβοηυξ, δὲ Πδδο 86 Ἰάομεὶβ θχϑαι- 
ΡἢΒ ἐμογὶ ροββὶξ : ν. ς. Ῥ] δίομβ ἰῃ Τ θεῖ, 
Ρ- 120. Β. αἱ μὲν οὖν αἰσθήσεις τὰ τοιά- 
δὲ ἡμῖν ἔχουσιν ὀνόματα, ὄψεις τε καὶ 
ἀκοαὶ καὶ ὀσφρήσεις, καὶ ψύξεις τε καὶ 
καύσεις, καὶ ἡδοναί γε δὴ καὶ λύπαι, καὶ 
ἐπιθυμίαι καὶ φόβοι κεκλημέναι. ϑγτηρ. 
Ρ. 325, Ἐ, τὰς τοιάσδε ξυνόδους μετ᾽ ἀλ- 
λήλων πάσαξ τιθεὶς ξυνιέναι, ἐν ἑορταῖς, 
ἐν χοροῖς, ἐν θυσίαις, γιγνόμενος ἡγεμών. 
ῬΙυτΑσο πὶ Θυδεβί. ΟἹ, Ρ. 297, Ε, πρὸς τὰ 



δά. 

Σώκρωτες, ἔφη ὁ Σιμμίας. 

ΠΛΑΤΩΏΝΟΣ 

ΤΙ» δαί, τὰς" τῶν ἀφροδι- 

σίων; Οὐδαμώς. [8. 44. ΤΙ δαί, σὰς ἄλλας τὰς 

περὶ φὸ σῶμα θεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσθαι ὁ τοι- 
οὗτος; οἷον ἱμιωτίων διαφερόντων" κτήσεις καὶ ὑποδημάτων 

8βύπὶ 721.--- τί, ,οὐδαμῷπ οὶ 18.--τὰ δαὶ ΓΦ : δὲ -.--ἰ τοὺς 1,.---" καὶ διαφερόντων Ἶ. 

τοιαῦτα συμβόλαια, κι τ. Δ. ρίδοι. 
Οτἴᾶς, Ρ. 428. Ε, οὐδὲ τυγχάνει τῆς τοι- 
ἄσδε προσηγορίας. (Ἐποτηδὺβ δρυὰ Ἐυ- 
8εὉ. ΡΚ, Ἐπ᾿ Ὑ. Ρ. 225. Β. αὐτόκλητος ἐπὶ 
τὰς τοιάσδε συνουσίας ἰών. Ὀϊο Οἰιεγβ. 
Οὖἷ. χχχίῃ, 395. (, ἡ μὲν οὖν τοιάδε ἀκρό- 
ασις. Θυο ἴπ υβὰ ρτοποόϊπθη τοιόσδε ἴετα 
βϑιυηάδηβ τορϑίθπ 85 βἰρτοδίλοιιὶ 5800- 
7βοιῖ ἐπϑουνῖῖ : υἱ τὰ τοιαῦτα, ἀδ αὐὸ 
ϑρίταυβ δά Ῥ)υίδγοδυμι ἀθ Αὐυὰ, Ῥορί, ᾿. 
15. Β. νυττ.: 

σιτίων τε καὶ ποτῶν --- ἀφροδισίων ---- 
καλλωπισμῶν] Ἦτο ποὴ {δηιοετο, βΞοᾶ 
{0} τΌπι τοηθ ὨδΌΝ Δ, πιθιπογαγὶ, 
όσοι ΟἸγεμυρίοάοτυβ ᾿. 9, τριῶν οὐσῶν 
ἐνεργειῶν, ἢ φυσικῶν καὶ ἀναγκαίων, ὡς 
τὸ τρέφεσθαι καὶ καθεύδειν" ἢ φυσικῶν 
μὲν οὔκ ἀναγκαίων δὲ, ὡς τὸ ἀφροδισιά- 
ζειν" ἢ οὔτε φυσικῶν οὔτε ἀναγκαίων, ὡς 
καλλωπισμὸς, καὶ ὅσα τὰ τῆς ποικίλης 
ἐσθῆτοΞς' αὕται “γὰρ οὔτε φυσικαὶ οὔτε 
ἀναγκαῖαι, ὧς δηλοῦσι τὰ ἄλλα ξῶα, ταύ- 
ταις μὴ χρώμενα" τριῶν οὖν οὐσῶν ἐνερ- 
γειῶν, ταῖς μὲν φυσικαῖς οὐκ ἀναγκαίαις, 
καὶ ταῖς οὔτε φυσικαῖς οὔτε ἀναγκαίαις, 
οὗ χρήσεται ὅλως ὁ φιλόσοφος, ἀλλὰ 
πιρταλοαρο αὐτάς" ἀρκέσει ἐψ αὐτῷ πρὸς 
κκρισιν τοῦ σπέρματος τὸ ὀνειρώττειν" 

ταῖς δὲ πρώταις ἐπ᾽ ὀλίγον μαλλί 
ἀφοσιωτικῶς, ὡς μὴ ἐμφορεῖσθαι αὐτῶν. 
υοὰ ε {ΠΡ|1ο1 ἀϊδβιτ δυιϊτίοπ νοϊαριδευτα 
βθυχῖς Ἐρίσυή, υηπάδ δοδπὶ τϑίθγι Οἴσθῖο 
ἀκ ΕἸἰπίθυς 1. 18, 11, 9. Ἰλίοᾳ. 10, χ. 127. 
130. εἰ κυρίων δοξῶν, λα Ἰοίάθπι 149. 
ὉΔῚ ἀθ Βοὺ ιρυπιθπίο ἂρὶς ΝΜΙεπδρίυβ. 
υτυ, 

σιτίων})Ὼ Τὰ, οὐ Τατθ] οι, σίτων. 
Δαρ. σαπὶ Ἐκ4. σιτίων. Οὐοταπι υὐταπὶ 
νόγοπὶ εἷΐ, ἴῃ ἰδηΐα βου ρίυγα νατγιθίαίθ 
ἀἠυδίοεης 411]. Βίς σιτία υτῇ᾽ Ἰυπρίίον 
αἰππὶ ποτοῖς, βουρίυτα 5ορ θέ, 8. 19. ἐδ 
Βρρ. ἱ. Ρ. 332. (. 1ἴ. ρ. 380. Εἰ ἐν, 445, 
Α, Ῥχοίδρ. δ. 13. ξ. Θ]. Οὐτρ. 8. 100. 
1290. Χοπορῆ. Ουσορ. ἰ. 4. 32. ΑΠΔΡ. 
ν 10. 18, Οὐοπίτα σῆτα Ῥο 10. Ρ. 2372. 
Ο, Ηἰρρ. Μαὶ]. δ. 42. Χεπορῆ. Οντορ. 
ἵν, ὦ, 84, οἱ 37. οοπῖ, δ. 41. υἱῖ, ὅ. δ9. 
78. νἹ. 2. 2. 34. (ἔσοη, χἰΐ. 9, Απαῦ. 
Ὁ, 8. 27. {]. 2. 38, νῇ,}. 85. Ηξεινυ. 

τί δέ; τὰς τῶν ἀφρυδ.} 1. ε. τί δέ; 
περὶ τὰς τῶν ἀφροῦ, 11 ποη ἰϊοταία 

Ριροβίεϊοπο ἀς Βερ. ἷν. Ρ. 428. Ο. 
Οὐκ ἄρα διὰ τὴν ὑπὲρ τῶν ξυλίνων σκευῶν 
ἐπιστήμην βουλενομένη (1. βονλενομέ- 
νηνὴ ὡς ἂν ἔχῃ βέλτιστα, σοφὴ κλητέα 
ἡ πόλις; Οὐ μέντοι. Τί δέ; τὴν ὑπὲρ 
τῶν ἐκ χαλκοῦ ἤ τινα ἄλλην τῶν τοιού- 
τῶν ; Οὐδ᾽ ἡντινοῦν, ἔφη. Νϑαυς ει 
ἢ. 1. υἱ αἰἴα5, τ. ρδγ 868 ροβιβ Ἂοδὲ ροβῖ 
τί δὲ ἀοουβαιίνιυθ, υἱ δΒυθαυάϊτι! σοπιπιοθα 
υϑδί λέγομεν. ΠΠΕΤΝΡ- 

Ἶ 8. 24. ἱματ. διαφερ. ΤῸΡ. ἱματίων 
καὶ διαφερόντων. Ἱμάτια διαφέροντα 
Βιηὶ ρμαϊα πιαρηΐϊῇοα; τιᾶτα ῬβΗ α Ρἢ]- 
Ἰοϑορβότυμι οτϑηὶ ἴοσγε βογάϊάδ δὲ ἀδιτιίδ, 
αὐ τρίβωνες, εἰ τριβώνια, ἀϊσοθδηίατ, 
ΘοοΙδῸ 5. ρδ στα Χϑη, Δίθηιοτ. 1, 6. 2. 
γοραῖ ἱμάτιον φαῦλον, οἱ Αρυϊοῖι8. Με- 
τι. ἵ. Ρ. 104, ἘΤανεπῆι, βοΐδϑέίο ρμαϊίϊας- 
ἐγίηι. ν. Ἐθιταυῖυθ ἀθ Ἐθ Ὗ' ὀβιϊαγία 1]. 4. 
14. Οαίοτιπι οἱ ἄλλοι καλλωπισμοὶ οἱ 
περὶ τὸ σῶμα βυπὶ εὐέετα, 8118, σοΥ βοτὰ 
ἱοποοὶπία. (Οἷς. Ν, Ὁ. 1, 68.) 01]085. 
γνοῖὶ, Καλλωπισμὸς, ἱεηοοϊπέιηη. πιλτῃ 
νεύθυτα καλλωπίζεσθαι ρΡοπίταγτ ἂς 1ϊ8, 
40 σορβ οτπδηΐ πὶπιῖ8 σχαυ δῖ, ααϊ 
ἴὰ ουϊέα δὲ ογηϑῖπι ΟΟΥ̓ΡΟΤΒ βϑοίδηίυγ, 
ποη εἰοραηίίαπι, δϑά πιυπάϊτίδτα αβῆυθη- 
θη). ἴβοοι, δὰ 1)λοπιοηΐς. ᾿. 12. εἶναι 
βούλου τὰ περὶ τὴν ἐσθῆτα φιλόκαλος, 
ἀλλὰ μὴ καλλωπιστήΞς"---καλλωπιστοῦ δὲ 
τὸ περίεργον. ΕἼΒΟΗ. 

καὶ ὑποδημάτων] ϑυΐηπιυβ ἴπ σΔ]οοἷβ 
ποι πιὰ ἐγαπὶ βο ιπ), δοὰ εἰ ἀεἰ!εδίαϊο - 
τύχῃ ποταΐηυπι ᾿υΧῸΒ ἴα], Κ51ὸ ἂὸ Αἴπ6- 
πῖθὸ χἰϊ, Ρ. 6δ84. 06, Αἰοϊδθιαάϊβ ποιδη- 
τὰν οαἰοοὶ, Ιἀετπσυθ ἴῃ αἰϊο νὰ ρεῖδὲ 
λα. Ν. ΗΙ ἴχ. 8... υὉἱ νιάε Ῥεῆχοι. 
ααΐ οἴλαπι ἢ, 19, περίεργον Α΄ϑίοίο} 15 
ΡΒΙΟΒορ  ταοιοοσαῖ ὑπόδεσιν. Ὑ ΑΙ88 
φἈἸσθογασι ὈΧΘ ΟΒοῦυτι ΒΡΘΟοο8 δπυπιεγαξ 
Ῥο]]υχ νἱῖ. 22, Οοπῇ, Μευνθ. δά 1γ- 
οορδν, ΑἸεχδπά, 685. Οαβδυρ. δὰ ΤἈεο- 
Ρδγαβί, Ομδτγαςῖ, ο. 10, Ρ. 97. Βοοϊιατί, 
Ηϊδτος. Ῥδγὶ, 1. 1. 11, ρ.. 899. Εσπϑτ. 

ὑποδημάτων] ϑϑοῖϊία εθὲ Βογείει δηΐϊ- 
πυπάνοιβίο, ϑοογαίδηι ποι παι πη σα] σ80- 
ΤΆΤ ΠΤ ΘΗ πἾ586, 4 δογὰπι οτπδίαϊ δὲ 
ἕοτπηδβ τηϑρτορογα Οτθοὶ βιυδογχθηΐ, ἮΝ 
δαΐοτῃ ἀἰβοαϊ σδηίυβ ἄσροτα βοϊοσοῖ, ο 
ϑοογαῖ5 δο οοπϑασέπαϊπθ Ἰοοὶ βυτέ Ῥ]Δ- 
τοηΐϑ ΚΞ ταρΟΒ, ρ. 8ῶ5. Β, Ῥμαάτο, 387. 



ΦΑΙΔΏΝ. δὅ 

Ν Ν ᾽} Χ ω Ἅ Ν - , 
καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπισμους τοὺς πέρι τὸ σωρῶς σοτε- 

" "“ω ᾿ Ε] 

ρον τιμᾷν" σοι δοκεῖ" ἢ ἀτιμάζειν, καθ᾽ ὅσον" μὴ πολλὴν 
Τ᾽. “ -“ ΄ ἘΞ 

ἀνάγκη μετέχειν αὐτῶν; ᾿Ατιμάζειν ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὃ 
-- ,ὔ Ὁ ἠ "Ὁ γεῖ ὡς ἀληθῶς φιλόσοφος. Οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ σοι, ἔφη, ἡ 

»" 7 ἈΝ »" ἰεὴ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὐ περὶ τὸ σώρνα εἰναι, ἀλλὰ καθ᾽ 
[ ’ "» Ν 

ὅσον δύνατωι ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν Ψυχὴν τετρά-᾿ 
᾿ εἰ κὰ " Ν - ως φθαι:" "Ἔμοιγε. "Αρ᾽ οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις δῆ- 

ν᾽ [ ; 3 ’ὔ [ὡ ’ ᾿] Ἁ 
λὸος ἐστιν ὁ Φιλοσοῷος ἀπολύων οτί μᾶλιστα τῆν ψυχῆν 
͵ Ἁ - “Ὁ -" 

ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας διαφερόντως τῶν ἄλλων 

--ἰ δοκεῖν τιμᾶν 1,.---5 σοι δοκεῖ ΔΠΦΟΕ: δοκεῖ σοι "-ς.--- καθόσον.. ἀτιμάζειν οπι 
ΡΓ Π.--- πολὺ Ὑ΄.--ὶ]Τ, ὅγε... ἔφη οπὶ ρΥ Π6.---ῦ τοῦ οπιὶ ΔΗ.--- τετράφθαι, ψυχὴν 

Ε. Χερορῖι. Μοπι. ϑοοτ, ἱ. 6. ἢ. Ατὶ- 
δίορι, Νυῦ. 103, Ἐρίβί, βοοσγαῖ, νἱ. ἢ. 
13. ἐμοὶ μὲν οὖν ἀπαρκεῖ τροφῇ τε χρῆσ- 
θαι τῇ λιτοτάτῃ, καὶ ἐσθῆτι θέρους τε 
καὶ χειμῶνος τῇ αὐτῇ" ὑποδήμασι δὲ πάμ- 
παν οὗ χρῶμαι---" οἱ ν] ἀϑαίας 1,εὸ Λ]]8- 
εἶυ5., Ἦνττ. 

ἀπολύων---Ψυχὴν] τὰν ΡῬ]Αίο ἴῃ 81- 
ἸΏ} τὸ τῷ λύειν. Ηδης ἀπόλυσιν ἴρβα 
ὀχρ] οδξ; χωρίζειν ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν 
ψυχὴν, καὶ ἐθίσαι αὐτὴ» καθ᾽ αὑτὴν ---ἐκ 
τοῦ σώματος συναγείρεσθαι καὶ ἀθροίζεσ- 
θαι εἰς. (ξ. 12.) Ησβγοι, ΜΠ]ε8, νἱῖν 
ῬιΙαῖ, ρ. 30. τάδ᾽ αὐτὴν καθ᾽ ἑαυτὴν ἐνθυ- 
μεῖσθαι, μηδὲν τῷ σώματι χρωμένην. 
Ηδ885 ΡΙ]αἰομΊοΑ5 ΤΟΥ ΠΙᾺ ἱπιθερτοίδίυν (ἱς, 
Τυδο. 1. 830. “ Θυϊά--τῖαπι δρίπνι9, τϊδὲ 
δηϊπγατι δα 86 ἰρβυπὶ δα νοσΆπιῈ8, Βεσστα 
6886 σορὶ πιὰ, τηϑχ 6116 ἃ σοτροῖε 8Ὁ- 
ἀποϊηιῃ8 ̓  θοθσπιεσε δυίθιῃ. ἃ ΘΟΙΡΟΙΘ 
δηϊπιαπη, ἢ6Ὸ αὐϊοσαλϑι αἰ αδὲ τηοτὶ 
ἀἰβορτε.ὐ Απιαυοότυπι ἔοτα οὁπιπίππι ἀρα- 
ἐγῖπιδ, διῃΐπιη5 (1 5015 οδὲ ΡῸΓ σογρα5, οἷ, 
ΤετῺ}}, ἀθ Απὶπι, ο. 8. εἰ 14. εἰ Λυρυβί, 
ὧς Οὐορτι. νοστ Υἶἰζα ς. 26. Οὐτρὺβ νοτοὸ 
1}}15 δὲ δηϊπιΐ σγοθΥ, ἴθ 400 ἰἈΠΩΌΔΠΙ 
νίπου } }β ἰδποίωυσ, αἰ ποῦϑϑοδὲ δὲ νογασὰ 
ποὸπ υἱάφαί. Ηἷπὸ απ “ τηθίαππί, 
ουρίμΐααθ, ἀοϊθπε σαυάθηίαυθ, πραὰθ 
δυτὰβ Τρ εἰπε οἰδυδβιθ ΤΟ υτὶΒ δὲ οδτ- 
σοτὸ ἰσίο.᾽ Ὑὰγρ. .5.π. νι, 7332. 56ἀ 
Ῥ[Ἰοβορ να Π15 πν8}}8 τυδθίυτγ, ῬΌΪΟΙτΘ 
Ἡοτχαίταβ, οχ Ρ] αἰοπὶβ ἀϊβειρί πα, ἀ6 Π6- 
τηοοτϊίο : (Ἐρ. 1. 12, ν, 13.) “ ἀὐυτῃ ρμθτ- 
δρτο δϑϊ ἈΠΙΠ.ῸΒ βῖπ σΌτροτα σοϊοχ. ἰπ 
Ὑμοοίΐειο επὶπὶ (Ὁ. 24, οὰ, Εἴβο.) δἷϊ, 
ΦΟΥ̓Ρμ8 6886 π αν δε, απϊηεμηι ὉδΥῸ μΕΤΕ- 
πυνὶπατὶ. εἴ, Τοπ}}}. ἀθ Αη. ο. 18. ρ. 
272. ἴῃ Ῥῃαάσο (Ρ. 203.) τροπίὶ δ]ὰ5 
ἐλθὲ Ῥτορίογ ἤδη λύσιν {πτεροῦται ἣ 
τοῦ κυρεῖς ρει διάνοια), δὰ αύδηι Ἰοουῃ 

ΔΙ1υάϊε ῬΙυξαγουϑ( ἢ βθπὶ ροτ, 51:, ΠΕ ΘΒρ. 
Ρ- 786.}, δὶ πὸ 81:5 νοσβηίυγ : Πλατω- 
νικὰ ἐκεῖνα καὶ οὐράνια πτερά. Τῃ Φιτβί. 
ῬΙαΐῖ, Ῥ]Ιαΐατομυβ (ρ. 1004.} αυφτῖί, οὐ 
ῬΙαίο νὰ ταιλοοϊπαπαλ δὲ ἱπίθ Πσοηάξ 
πτερὸν αἰχοιϊξ, τεβροπάείηιθ: ὡς τὴν 
ψυχὴν ἀπὸ τῶν ταπεινῶν καὶ θνητῶν ἄνα- 
φέρουσαν. ϑεπθοὰ 46 ϑβαρίοηι 5 Μεπίς 
(6Ρ. 57.), “ ἀπίτυσσα οορὶ κἐδὲ ἱπέθπίμπι 
6556, Π60Ὸ δγοσλτγὶ δὰ δχίθεηδ, οὐὐηΐδ ᾿ἰοθὲ 
οτβ τοδοπθπῖ, ἀσπι ἐπίπβ ἢ} τὠπια ει 
βὶϊ, ἄυπν Ἰηΐου Βὸ ποῦ τἰχθηϊαγ σα ρὶ 185 
οἱ πιο τ᾿ ἱξ, 6ρ. θὅ. “Οὐτρυβ ἰἰος δηϊ- 
τ Ροπάυβ δο Ρῶπ 68, Ὀγαπιθπίθ 110 
πτρδέωτ, πὶ νι ΟῚ }18 οϑὲ, πἰβὶ δοοθβϑὶς ρἐιῖ- 
Ἰοϑορῖα.᾿ ΚΒ. Ρμβάο 8. 38, ἐν τούτῳ 
τῷ πάθει μάλιστα καταδεῖται ἣ ψυχὴ ὑπὸ 
σώματος. ὅοττι,. αὐἱὐ 5 ἴῃ Αἀάδηὰ, 
“Αα νοσθυη ἀθροίζεσθαι, αυο υἱϊέατ Ρ]α- 
ἴο, φαοᾶ δηϊπηυπη ρῈΓ ἰοΐυτι σοτρβ αἰἴ- 
ἕαβυτα ῥυΐατοῖ, οἷ. Νόπιοβ. ἀ86 Ναὶ, Ηοπι. 
Ρ. 80. Απίνεγρ. ἣ ψυχὴ διόλου διήκουσα 
τοῦ σώματος. 1ϊ. Ιδτι0]}. Τε}1ς. Απίπι, Ρ. 
9. ἡ ψυχὴ χωρεῖ διὰ παντὸς τοῦ σώματος. 
Ουάννονι!. ὅγβε, {π|, ρ.. 1031. οἐὲ Μο- 
586 π|.᾿ 

ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος] Ῥαηρόταπα Αὐρ. 
ἀπὸ τοῦ σώμ. Ναια αὖϊ δἸῖηαο ἰῃίου 856 
τηοᾶο Ἰπηεῖδ ἄπο ποπιΐπϑ ΡΆΤΙ ΘΓ πΐ ἀε6- 
ἤπια βυπὶ δὺυΐ ἱπάοπηϊία, δγουϊυῖι 
Οταοὶ πὺξ ργϑᾶσαηξ υἱἰτα86, 8πὶ ἴῃ αἴτο- 
408 οπιϊξαιπί, Ρ]δι, ἀς ἤδρ, 1. Ρ. 332. 
(. ἡ σώμασι φάρμακα---ἀποδιδοῦσα τέχ- 
νὴ, οἵ Ἰυ14, βίδίϊαι ροβὲ ἡ τοῖς ὄψοις τὰ 
ἡδύσματα. τ. 854. Α. Οὐδέποτ᾽ ἄρα λυ- 
σιτελέστερον ἀδικία δικαιοσύνης, ἈὈΪ πιοχ 
λυσιτελέστερον ἡ ἀδικία τῆς ὃ φ. 
Θορβὶδβί. 8. 490, καὶ μὴν οὔτε δίκαιόν γε 
οὔτε ὀρθόν φαμεν, ὃν ἐπιχειρεῖν μὴ ὄντι 
προσαρμόττειν, ὉΪ ϑΘίορἢ. τη ερδὶ τὸ 
ὄν. (οπίγα Ἰθϊᾷ, 5. ὅδ, τῷ μὴ ὄντι τὸ 

:, θὅ. 



αι, 1, 19. 

8. 11. Ὑ. 

δ0 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἀνθρώπων; Φαίνεται. [8. 825ὅ.] Καὶ δοκεῖ γέ" που, ὦ 
Σιμμία, τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις," ᾧ μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιού- 

των μηδὲ μετέχει" αὐτῶν, οὐκὶ ἄξιον εἶναι ζῆν, ἀλλ᾽ ἐγ- 

γύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι ὁ μηδὲν φροντίζων τῶν ἡδονῶν 
«' Ἶ "»" ’ὔ ’ὔ » 

αἵ διὰ τοῦ σωμωτός εἰσιν. Πάνυ μὲν οὖν ἀληθηβ λέγεις. 

Τί δαὶ δη περὶ αὐτὴν σὴν τῆς φρονήσεως" κτῆσιν, πότερον 

οτὰ Ρζ Δ.---Ὦ δή 11.---οι ἀνθρώποις ἸΓΔΛΕΦΟΉΙ1,8 ; ἀνθρώπων ς.--- μετέχειν ΓΛΠΦ 
ΘΟΕΘΗΙ1,5.---ἃ οὐδ᾽ σοῖς α.--- τὶ οὐ ἃ.-- Γ μὴ Ξ.---εΕ ἀληθῆ δπίε πάνν ροαηίτ Γ'--- 
" δαὶ ΠΦ: δὲ -.--' δεῖ 1.--- τὴν δἀὰ ἘΓΛΠΎΦΟΕΙΣ εἴ το Ε.--- σωφροσύνης Δ.--- 

ὃν προσάπτειν ἡμᾶς πολλάκις ἀναγκά- 
ζεσθαι (φήσει). Ἠξειν». 

ᾧ. 25. καὶ δοκεῖ γέ που] Αυρ. καὶ δο- 
κεῖ σοί γέ πον. Τυῦ. καὶ δοκεῖ γε δήπου, 
ὃ Σιμμία. ΕΊΒοΝ. 

τοῖς πολλοῖς ἀνθρώπων, ᾧ μηδὲν ἡδὺ 
τῶν τοιούτων, μηδὲ μετέχει αὐτῶν} Ὑπι- 
ἄορ. Α ΒΟ ΒΕ Οσ. ὕδωει. Β. 
ετυοῖο βίουϊα, ἀνθρώποις. Μοχ ἴῃ μετ- 
ἔχει ο5ι υβίταία ΘΒ Ιασθ ΟΠ ΒΙΓαΟΙΟΠΪ8 : 
ου}υ5 ΟΥ̓ παγίδα ταίϊο ροβίυϊ θα μέτεστι, 
εὐἴ---πόημε αὐε8ὲ πότγιπι φιϊά : μετέχειν 
ἄἀδπὶ Ψιπάοῦ. ἃ Β Ο. Τυῦ. ίογοῖο 
Βίουϊα : αυοά ἔοτίαβϑα ογίαπηι 51} ὁχ μετ- 
ἔχων. ττ. 

ἀνθρώποι5] ϑ5ἴο ῥτὸ νυἱραίο ἀνθρώπων, 
αυοὰ παίππι Θχ ρῥτεοοά. τῶν ἄλ. ἀνθρώ- 
πων, Τυῦ, Απρ. Ῥατίβίθηβοβ οπηπεβ, Βδ8. 
Ὡ. εἰ ΙΔτη0]. οἱ πολλοὶ ἀνθρώπων πε Οτε- 
αὐτὰ αὐΐάθπι εβὲ : σοπέτα δὰ οἱ πολλοὶ 
βδ ΡῈ διἀάιυτγ ἄνθρωποι. 8. 68. ὥς φασιν 
οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι. ᾧ. 94. ὅθεν καὶ τοῖς 
πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις. ἘΔΓΒΥΡἢγ. ᾿. 
4. Ἐ. οὐδέ τῳ ἂν διαφέροι Εὐθύφρων τῶν 
πολλῶν ἀνθρώπων. Ἠεινν. 

μηδὲ μετέχει αὐτῶν] 1. 6. καὶ ὃς μὴ 
μετέχει αὐτῶν, χυοά ἰδιπθη τεβοῦπι πο 
ἔἴοτεῖ. ἴ26 σοπβίδητι οἱ ἰθοϊεπια μᾶς 10- 
ἀυρηαϊὶ ταϊΐομθ, δῦ ἱπᾶθ δ Ἠοιπετο 
ἐτεααεπίδία (1], Α. 78. Οα, Ξ. 86.) πο- 
ἰανὶ αἰίαυα δὰ Ρ]δί. Ηρρ. Μία). 8. 22. 
Ηεξινυ. 

ἐγγύς τι τείνειν κι τ᾿ Δ. [υοου8 118- 
ἐ|8 Ἔχβίλε Ῥί δίου!β ἱπ ῬΈΔΪΈΡο ρ. 76. Ε. 
ποπιΐποτι δχροσίοτα. νοϊαρίβεβ, ζῇν οὐκ 
ἀνθρώπον βίον, ἀλλά τινος πλεύμονος, ἢ 
τῶν ὅσα θαλάττια μετ᾽ ὀστρείων ἔμψυχά 
ἐστι σωμάτων" ἡυθπὶ οἰϊδὲ Αἴδοῃ, 1]. ᾿. 
97. (. ἱπιϊεδίαγ ὅγτιθβ. (6 ἤδρπο ρ,. 14. 
Τὴ). μόνας ἡδομένους τὰς τοῦ σώματος 
ἡδονὰς, καὶ τούτων γε τὰς ὑλικωτάτας, 
ὅσας ἁφή τε καὶ γεῦσις πορίζουσι, βίον 
ζῶντας θαλαττίου πνεύμονος. νἱά, Ῥείαν. 
ΑἸοχΙ αἷς οἱ Μοπδπάτ, ἴῃ εοάδιῃ νοἱὰρ- 

τϑτ15 ἰδ ἀδηι 5 ἀγρυπιοπίο, νΕΥΘα8 ΓΟΡΤΟ- 

μοπάϊε ῬΙυἰδτοῖιβ ἀθ Αυά, Ῥοςΐ, Ρ. 21. 
(. αυοβ τηϑ]υσῖὰβ 10:1 δρὶ, ΄υᾶπὶ πὰς 
ἸγΑΠΒΒΟΓΌΘΓο. δ υττ. 

ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθν.] ΟἿ, ἀς Ἀδερ. 
νὴ, Ρ. ὅ48. Ὁ). Τίς οὖν ὃ κατὰ ταύτην 
τὴν πολιτείαν ἀνήρ ;---Οἶμαι μὲν---ἐγγύς 
τι αὐτοῦ (]. αὐτὸν τοῦ) Γλαύκωνος του- 
τουὶ τείνειν ἕνεκά γε φιλονεικίας. Ἴσως 
--- τοῦτό γε" ἀλλά μοι δοκεῖ τάδε οὗ κατὰ 
τοῦτον πεφυκέναι. Ἐτρο ἐγγύς τι τείνειν 
ἀνθρώπου τινὸς οβὶ εἶναι κατά τινα, βἰπιὲ- 
ἰθηιὶ 6886 αἰϊοιθμδ; ἐγγύς τι τείνειν τοῦ 
τεθνάναι, ἜΘ5ῖ ργῸρε πιοτέμιιηι 6886, δἰ εὲ- 
ἰδ) 6886 τιοῦίιο. (Ἰδιμῖπα οδὲ ἀϊςοίίο 
τείνειν πρός τινα Ὑποοῖοί, 8. 67. τι δὰ 
ἐγγὺς ροτεηοί, αὐ ἀϊοίζυς ὁμοῦ τι, πάνν 
τι, μεταξύ τι εἰς, Υ΄ Τοαρ. δὰ 1], οπρίπ. 
Ρ. 390. Αἀ κβοηΐεπίϊδπι ἀθπίααθ ἀρρο- 
βῖῖο πὸ δέυμε ογυβίογυβ βόορὶι, Απεῖρ, 
1179. τὰς γὰρ ἡδονὰς “Ὅταν προδῶσιν 
ἄνδρες, οὐ τίθημ᾽ ἐγὼ Ζῇν τοῦτον, ἀλλ᾽ 
ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. ἨΕΙ͂ΝῸ. 

τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως 
κτῆσιν} Ἐχοπιρίατα ᾿οο Ροπὶξ ᾿πτοισορα- 
1108 ΓΟ ΒΡ ομβἰ θτη πορβαπίοετη οοπίϊπθη- 
15. Απιπιοπῖι8 Ἡδθπηὶα ΕἸ]. ἐπ Αστιβίοι, 
46 ΤἸπίοτρτεῖ, [9]. Ἐς Ρ. ὅ. ἃ. ὥσπερ ἐν 
Φαίδωνι " τὸ δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς 
φρονήσεως κτῆσιν, πότερον ἐμπόδιον τὸ 
σῶμα ἣ οὔ" πρὸς ὃ καὶ μάλιστα βλέπων 
ὁ μέγας ᾿Ιάμβλιχυς ἀποφαίνεται, ὅλην 
τὴν ἀντίφασιν ἐν τῇ διαλεκτικῇ ἐρωτήσει 
περιλαμβάνεσθαι. ἱπάϊάεπι ῬΙοῖη. Επη. 
ἰΐ, Ρ. 315. Ο. ἀκηκόασι Τιλάτωνος πολ- 
λὰ μεμψαμένου τῷ σώματι, οἷα ἐμπόδια 
παρέχει τῇ ψυχῇ" ἵν. Ρ. 886. Ο, ἐμπό- 
διον γὰρ τοῦτο εἴ τις αὐτῷ ἐν ταῖς σκέ- 
ψεσι προσχρῶτο. Μετῖῖε οἱ ἐχρὶ οδὶ Τοῖ- 
11}18π. ἀθ ἀπίπια χνὶ!. Ὁ. 271. “Αἰξ 
Θαἷπι (Ῥ]αῖο) ἰπ ῬΙμθάοπο, ““ Θυϊὰ ἐμπὶ 
οὐρᾷ ἰρβᾶτη Ῥγάθητῖδ' ρΟΒβϑθββίοηθαι ὃ 
αἴταπὶ π ἱπιρεάἀϊπιδπίυτη ἐπὶ σορὰβ δα 
ποῃ ; 8ἷ αυΐβ εΠπἃ βοοίαπι Δββυτηβουῖ ἰπ 
χυξοβιϊοπει ἡ Τα] αυϊά ἀΐοο : παδεὶ τ 
νοχἰδίδπι δἰ 'αυᾶπι νἱβίο οἱ δυάϊιο βοπιῖ- 



ΦΑΙΔΩΝ. δὲ 
» ᾽ὔ Ἁ " "1 ΕΙ 323} ΓΞ: »Σ» ͵7ὕ ἐμπόδιον στὸ σώμα ἢ οὐ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζητήσει κοινω- 

Ἁ “ΠΝ , Ῥ ΟΥ̓ γὸν συμπαραλαμβάνῃ;" οἷον τὸ τοιόνδε λέγω: ἄρα Ἐχει 
᾿ Ν β ,. 3 . "“ω Ἀ ἀλήθειάν τινὰ ὄψις τὲ καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, ἢ τὰ γε 

' συγκοινωνον παραλ. Ε..---ῖν ἄρά γε ἔχει Φ.---ν ἀεὶ ροϑὲ ἡμῖν ροπυπηὶ ἜΔΠΟΙ,, δηΐθ 

ὨΐΡυΒ, 8π πο ὃ Απ ποπ δἰζίδμη ροαίδ 
ἔνεβο πο 5 βθιιρθγ οὈπιυββθδηΐ, αᾳυοὰ πε- 
16 δυάϊϑπηβ σογέαμι, ΠΘΩῈΘ ν᾽ ἀθαπν8 ἢἢἢ 
ἰπΐπογαΐ ααΐρρα δὲ Ἐρϊοϊναστηὶ Οοηι!- 

οἱ ““ δηΐπιυβ σεγηϊξ, δηΐπηι8 Ἀθαΐ, το] ῖ- 
08 Βυγάα δὲ σθοα 8ηπὶ.᾽  ΟἸντηρίο- 
ἄοσιβ Οοά, ἱ, Ρ. 13. ποιητὰς λέγει Παρ- 
μενίδην, ᾿Εμπεδοκλέα, ᾿Ἐπίχαρμον" οὗτοι 
γὰρ οὐδὲν ἀκριβὲς λέγουσιν εἰδέναι τὴν 
αἴσθησιν" ἐνδόντων ̓Ἐπίχαρμός φησι " Νοῦς 
δρῇ, καὶ νοῦς ἀκούει, τὰ δὲ ἄλλα κωφὰ 
καὶ τυφλά.᾽ Καὶ οἱ ποιηταὶ δέ φασι περὶ 
τοῦ Διομήδους, ὅτι " ἀχλὺν ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν 
ἕλεν ἣ πρὶν ἐπῆεν, "Οφρ᾽ εὖ γινώσκοι"᾽ εἰ 
μὴ γὰρ ἔτυχε τῆς ᾿Αθηνᾶς, οὐκ ἂν ἑώρα 
τὸ ἀκριβές" εἰ ν. 64. ὅτι οἱ μὲν τὰς αἱ- 
σθήσεις ἀκριβεῖς εἶναί φασι πρὸς ἀλήθειαν, 
οἷ δὲ ὑπῶμῳ τκέθριδε ὡς οὐκ ἀληθεῖς" οὗτοι 
μὲν, ἸΠαρμενίδης, ᾿Ἐμπεδοκλῇς, ᾿Αναξαγό- 
ρας" ἐκεῖνοι δὲ Πρωταγόρας, ᾿Ἐπίκουρος. 
ὃ δὲ Πλάτων ἀμφότερα δοκεῖ λέγειν" αἴ. 
τιον δὲ ὅτι πολλοὺς εἶναι τίθεται βαθμοὺς 
τῆς ἀληθείας ἑκατέρας καὶ τῆς τῶν γνωσ- 
τῶν, καὶ τῆς τῶν γνώσεων, κατὰ τὴν ἐν 
Πολιτείᾳ γραμμὴν διῃρημένην. 1)6 ἘΡὶ- 
Θδδγιηΐ ἀἰοίο, φαοὰ ΡΙαίδτοι, τηοδιποτας 
ἂς Βοτίαπδ ᾿. 98. Β. δὲ 46 Αἰεχαηδγ 
Ψιν,. εἰ Ἑοεΐυπι ᾿. 336. Β. δὰ ἤπης ἴο- 
ΟὝΤΩ. ἤφθο δπποίδνἼηῃα: “ Μυἰεἶβ 6616- 
Βγδίυτη. Ἐχ ϑίον. ΕἸον. ἵν. Ὁ. δ4. υδὶ 
ἐπ πον ββίτηδ ϑαϊεοπα Ἀρροπίέον Κερκίδας 
ἐν Μελιάμβοις, τιδο πἰβὶ ὄδχογάϊαπι ρχτο- 
Ῥοπίζων Νοῦς δρῇ καὶ νοῦς ἀκούει" ρΡ]Θηΐι5 
τοῖοτι Οτοίϊιβ ἵπ Εἰχοοσρί, οχ ϑίυθ. Ρ. 33. 
Νοῦς δρῇ, καὶ νοῦς ἀκούει' τἄλλα κωφὰ 
καὶ τυφλά. Μοιποταῆξ Ῥογρῆντ, ΥἹῖ. 
Ῥγίμδρ. 8.46. ἰδίᾳαθ Π]Παβίγας Β τ οσβῆα- 
5ῖυ5, 1Δπ)Ὀ]} οἢ. Ψπ. Ῥγίμαρ. ἃ. 228. 
7α απ, Οτ, νηΐ, ρ. 247. Δ. ῬΙπΐαΒ. ἔοτ- 
τηϑῖη ᾿πυϊαίυτ, Η, Ν, χὶ, 54. ““ Απῖπιο 
Δαΐδηι ν] 6 Π}18, ἀπῖ πιὸ σου πὶιηι8.᾽ ΑἸε- 
δλυνυβ 6δἵ βυρτᾷ δὰ Ρ]αίδγοι, ἀθ Εογίαπα 
Ρ. 98. Β.᾽ Χεπορδδπεβ ᾿ἰβάθια 'π ροβίβ 
ΠΌΠΙΘΥΒΠΔῸΒ εβί  οὐὰ8 ἀθ ἢος ἃτρα- 
Ἰηδ πο ψϑιβϑῃβ ταϊα! εγαπέ Ρ]υϊδτοῦ. ἐδ 
Αὐα. Ῥοοῖ, ρ. 17. Ε΄. δ6χε. Επιρῖγ. Αἀν. 
ἸΜαίμοθηι. νῇ. 49. 110, ΤὉῖορ. ΙΝ ἶχ. 72. 
Ἐπηρεάοο 8 ἀϊοίμπι ἴθ πδῆς τοῖῃ Θχβίδέ 
ἃρυά ῬΙμίδτο.. ἸθΊάθπι : εἰ ϑοχίαπι Ετη- 

ἦτ. ᾿δοάδπι ᾿ἰῦτο ἃ. 122---124. Ὀΐορ. 
ἴχ, 78. Ῥατγπιθηϊαϊβ ἀρᾷ δαπράθπι 

ῬΠαίδτγοι. Αἀν, Οοἱοῖ, Ρ. 1114. 1). 5οχί, 
ῬΑκά. 

Ἐππρ, νἱΐ. 111. Ώΐορ. 1. ἔχ, 92, Ῥτοοὶ, 
ἴῃ Τίπν, ΡΙδέ, ἱν Ρ. 42. Β πιρῆς, ἴπ ῬΗγ- 
βῖς. Ατήβίοί. ἱ. Ρ. 3ῶὅ, Α. Οἴσετο ὑηΐνοίβα 
ΠοΒ υὲ δπΈη υἱπδίπιοβ ἀν Ὀἱἑα ογοΒ πιδπιο- 
ταὶ Αοϑά. 1, ὅ, “ ΕἸηρδάοοϊθπι, Απαχἃ- 
δοτᾶμι, Τ)ειποογίζαπι, Ῥαδιτηθηΐάθπι, Χο- 
πορἤδποῖη, ΡΙδίοπομι οδἰΐδπι δὲ ϑοογαίθπι 
Ῥτούεγεϊβ----, ἘΕ (Ἀπιδὴ ἰβιὰ βρη γβίοὶ τᾶτο 
δαἀπιοάππι, σὰπὶ μεσγαπί δἰϊψιο ἰοςο, 6χ- 
οἰαπηᾶπέ, χυδϑὶ τησπέρ ἱποὶται : Επαρ6- 
ἄσο!οβ αυϊάδιι, αὐ Ἰηίογάαπι τ ἔαγοσα 
ν᾽ ἀδαίυτ, δθβίπιβη 6586 οὐηηΐδ, πἰμὰ! ΠῸΒ 
ΒΘΠΕΓΘ, ΠἾ}1] σογποσγο, 181] οπιπΐηο, αυδὶα 
Βϊῖ, Ρόβ86 τϑροιῖγο.᾽ Ηκο οχ Τμιοὰ] ἕο 
ῬοΙβοπΒ σοπίτα Αὐδαδσηῖοοβ : οὐ ῥὕτὸ 
᾿Αὐδάεπιοῖβ τοαροπάθε Οἴσοτο, 28. " Εὰ- 
τότε ἰδ] Ἐπηρεάοοϊοβ υἱοί : δὲ πη πὶ 
αἰ ρτιϊββίπιι πη γοθι5. 118, ἀ6 αυΐθαβ Ιοχυὶ- 
ἴων, βδοπίμπ ἕαπιάθτθ, Νὺπῃ ΕἸρῸ 15 6χ- 
οιθσδὶ Π05, δὰ ΟΥ̓ΡΑἑ 5Βθῃβίθι8, δὶ ρᾶγιπι. 
ΠΙΆ ΒΠΆΠι ν]}) σοηδαὲ πὶ [18 6586 δὲ θᾶ, 
88 80} 605 δ.) 6 οί βιιηΐ, ἠυἀοδηᾶα ὃ 
ἀππδπίάθβ, Χοπορδπθθ, πηπι8 ΒΟπΐβ 

αυδηηαδπηι νουβί 18, 564 (δπηθπ 1}}}8 ψου- 
δἴθιιβ, ἱπογερᾶηΐ. Θοσαὰπὶ δΙτορἈΠεΐΆ ΠῚ, 
ααδβὶ γαῖ, 4], σὰπὶ 8017} πἰΠ1] ροδβῖξ, 
δυάοαπί 586 βοῖγε ἀΐοεσθ Εἰ ΗΒ δῖ6- 
ΒΒ τειπουοηάμπι βοογαΐοπι δὲ Ῥ]δίοπεπι, 
Οὐυτν δὴ ἀδ }}15 σοσεϊαβ ροββιπι ἀΐσοσο ὃ 
ψ χίβθα ουπὶ ἢἶβ δαυΐάθιη νἱάδογ; ἰΐα 
ΤῊΜ ΠΕ ΘΘΓΠΙΟΠΕ8 ΡΘΙβο μέ βαπέ, 6 αυΐθυβ 
ἀαθϊέατι πο ροβϑὶξ, ααΐπ Βοσγϑεὶ πἰδὲ} 
Βὶὲ νἱβατη βοὶγὶ ροβϑ86. Ἐχοθρὶξ ὑπαπῃ 
ἰδηέτιη}) “ ΒΟΓΕ 56, Π1ΠῚ] 86 βοῖΐγα :᾿ πι8}} 
ΔΉ ΡΠ 5, Θυϊὰ ἀἴσαπι ἀε Ῥ]δίομβ ἢ αῃϊ 
σατίθ ἔδιη πιὰ} 18. ΕΠ ]8. ἢ ρογβθουσΐυβ 
ΠΟῚ οββοέ, ἶδὶ ὑσοθαν βϑοί : ἱγοηΐδπι δηΐτα 
ΔΙ ἰϑτίυ8, ρεγρείυδιη ργοβογεέϊαι, πα} 8 διέ 
ταῖϊο ροιβοααὶ.᾿ Ἰ ΥΊτ, 

αὐτὴν τὴν] Οἰηίΐδδαπῃ ἱπ ΕΔ, νεξξ. δὲ 
Θίορη. δγουϊαπι τὴν ρυεθαθτγαηξ [δτὰ- 
ΠΟΙ οοάϊσοβ εἰ ΡΙ αίοπὶβ Αὐρ. οἱ ΤΡ, 
ΗΕΙΝ. 

ἐμπόδιον τὸ σῶμα] Μιρ], νἱ, 730. 
πλατωνίζων, “Ἰρίθυβ δβὶ ο}}}8 νροῦ δὲ. 
οὐ εβ[18 οτρο θυ πῖθ8, ααδηΐαπι ΠῸΠ 
ποχῖία οογροῖᾶ ἐδγάδπέ, Τειτεπίααθ πα: 
Βαίδπε δτίυβ, τηοτ θυπάδθα δ τηθπιῦτα.᾽ἢ 
Θοττι.- 

ὄψις τε καὶ ἀκ. Ατιρ. οὐπιὶ ΟἸγπι- 
νἱοά, ἡ ὄψις, Ατεσαϊο ργεῆχο 8ῖο βουῖδὶ 
ἀθθυῖ, ἥ τε ὄψις καὶ ἡ ἀκοή. ΤΕΙ͂ΜΕ, 



δ8 ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ 

“ Ἀ . λῦ ὦ 5 ἴῃ "μ ον υν ᾽ὔ 

τοιαυτὰ καὶ οἱ ποιῆται ἥμιν ἀδὶ θρυλοῦσιν, ὁτὶ οὐτ ἀκοῦυ- 
Ν 32 ἈλΔ ᾿ 4. ᾽; Ε] " "“" Ν 

ομνεν ἀκριβὲς» οὐδὲν! οὔτε ορωμεν; καί τοι εἰ αὗται τῶν πΈρι 
" Ἁ " γΝ Ἀ Ἂ- ἴων 

τὸ σώμα αἰσθήσεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσὶ μηδὲ σαφεῖς, σχολῇ 
“6 κ4ῇ »- , " ῃ , ἡ ὰς ῬΑ αν 

αἱ γε ἄλλαι" πᾶσαι γὰρ που τουτων Φαυλοτεραι εἰσιν. 
Ε " Ν “" ᾿ Ψ , 
ἤ σοι οὐ δοκοῦσιν:" Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. [ὃ. 46.] Πότε 
- , Δ΄ ἔ Ἁ “ γ ’ [ἡ Ὡ Ν ᾿ 

οὖν, ἡ δ᾽ ὃς, ἡ ψυχὴ τῆς ἀληθείας ἅπτεται; ὅταν μὲν γὰρ 
ΤΣ »" κ " ἡ ᾽ὔ 

μετὰ σου σώματος ἐπιχειρῇ σιἷ σκοπεῖν, δῆλον ὅτι τότε 
- » νιν» ν Ἃ᾽ “ ἣ ᾶΐ᾿ ,», καὶ » τ 
ἐξαπατᾶται ὑπ᾿ αὐτοῦ. ᾿Αληθῆ λέγεις. Αρ οὖν οὐκ 
ΕῚ » ᾽; ΕΙΣ ἤ ΕΣ ᾽ὔ 3. »» ’ὕ 

ἐν Τω λογίζεσθαι, εἰ πέρ που ἄλλοθι, κατάδηλον αὐτῇ γιγ- 
“- Ε ͵ 7 ’ ,ὔ ’ 

νεταΐ τί τῶν ὄντων; Ναί. ΔΛογίζεται δέ γέ που" τότε 
,7ὕ Υ̓ γ δὲ ’ 3 δ ΆΓ “ἃ ᾽ 

καλλιστοα,, ὁτῶν μῆδεν τουτων αὑτὴν παραλυπή, μῆτε 

ὅτι ᾧ, ππίθ ἡμῖν "ς.--- θρυλοῦσιν Δ΄: θρυλλοῦσιν "-.--- ἀκριβῶς Ἐ.---« οὐδὲν 
οἵ Ε..-- σοφοῖς ἢ.---" αἵ γε ἘΓΔΛΕΠΥΦΟΘΗΙ : γε αἱ "ς.---ἰ που οαν Ο.--ἢ δο- 
κεῖ Ἐ.--τῦ τὶς τοῦ Π εἵ ρζ Γ.---νν οὐκ οπὶ ΡΓ 6.---- που τοῦ .-- κάλλιστα τότε 
ᾧ:, τότε καὶ μάλιστα .--τ-ὰ μηδὲν τούτων αὐτὴν ΔΠΦΌΒ: αὐτὴν τούτων μηδὲν "-ς. 

Μαπυ5 ᾿ἰργαογαπι δἰΐδι 8}1}8 ἔπ Ἰοοὶβ 
ΒΡ) οἴα ἰδτθετα ογθάταπέ δγουϊο, δὶς 
δρυὰ Χου, Ογτορ. ᾿ἰ). 1. 17. γ»τὸ ὅ νομί- 
ἕων, Πτατῖι5 Οοά, ΑἸῈ, βϑοήρϑι: νυμίξων, 
ΕἸβση, 

οἱ ποιηταὶ ἀεὶ ἡμῖν]Τς Τοῦ. ἡμῖν ἀεί, 
ΟἸγπρὶοῦ. Ποιητὰς λέγει Παρμενίδην (ν. 
Ἰῖορ. 10. ἰχ. 27. Ἰθῖα. Μοπὰρ.) Ἐμπεδο- 
κλέα, (ν. Οἷς, Αοδά. 1ἱ. δ. ᾿014. 1)ανΐ8.) 
Ἐπίχαρμον. Οὗτοι γὰρ οὐδὲν ἀκριβὲς 
λέγουσιν εἰδέναι τὴν αἴσθησιν, καθάπερ 
Ἐπίχαρμός φησι, Νοῦς ὅρᾳ καὶ νοῦς 
ἀκούει" τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα κωφὰ καὶ τυ- 
φλὰ (πιο νοῦς δρᾷ καὶ νοῦς ἀκούει" τἂλ- 
λα κωφὰ καὶ τυφλά, Θυΐ Ἐρίομδτηινί 
νϑΊΒὰ8 δἰίηπαάδ 58118 θὲ ποίιβ.) Ταπι 
Τυῦ, εἰ [6πι|ὺ, σχολῇ αἵ γε ἄλ. ειν». 

οὔτ᾽ ἀκούομεν ἀκριβὲς, οὔτε ὁρῶμεν 
Ῥγοοΐυβ ἰη Ρ] αἵ, Τίμα, ἐϊ, Ρ. 105. καὶ ὁ ἐν 
Φαίδωνι Σωκράτης πολλὰ κατηγορεῖ τῆς 
αἰσθήσεως, " οὔτε ἀκούομεν ἀκριβῶς οὐ- 
δὲν, οὔτε ὁρῶμεν." αυοσπιοὰο ἸρΊΟΥ ῬῸΤῚ 
βδηβύμμ νἶβα δ γϑγὰπὶ σορτ ἰοπθπὶ ροῦ- 
ψεηΐασιυβ σοηνοηΐθηῖο αυϊάδπι Ῥ]αἰοΩΐ- 
οὦ ἀοστήπῆ, ἀδίποορβ οβίθπαογε βιυδεῖ, 
Ῥιαιοπίοατη ψοῸ ΘΟΥΡΟΥ 5. ΤΟρΥΘ  ϑηβίο- 
πΘιὴ ΤαΪΠῈΒ τεοίς ᾿πίογργοίδηι 8 (ποβι- 
(Ὁ8 86 'ρ805 ἀξδοορῖββε ργοπυῃοῖδὲ Ρ] οἰπ, 

,. Ἐπποδᾶ, 11, 9, Ὁ. 215. Ε, Ο, υττ. 
αἰσθήσεων αἰσθήσεις ἀκριβεῖς καὶ σα- 

φεῖς βυηῖ “Βδηβιβ, ηυσταπι ἡπάϊοϊδ Οἶδγὰ 
Βι πὶ εἰ σοτῖδ,᾿ οἱ Ἰοησϊζον Οἴσοτο Αοδά, 
ἷν, 1. ΕἼ5ΟΗ. 

ἃ. 26. ἐν τῷ λογίζεσθαι] ΟἸγπιρὶοά, 
Ῥ.13. οἰκεῖον τὸ λογίζεσθαι τῇ ψυχῇ, δια- 
κεκριμένως γινωσκαύσῃ τὰ πράγματα, 

καὶ οὐχ ἡνωμένως καθάπερ ὁ νοῦς" τὸ γὰρ 
λογίζεσθαι διακρίνειν ἐστίν" ἐν δ᾽ ἡμέας 
Ἀέγε κήτεσι, ὃ ποιητής" (δ ςεὲ φησὶ 
Οὐνγβ8. Δ. 463.) ὁ γὰρ ἀριθμὸς πρὸς τὸ 
διωρισμένῳ ἐστίν. εἰ δὲ καὶ ἐν τῷ Τιμαίῳ 
φησὶ τὸν δημιουργὺν λογίζεσθαι, ἀλλὰ 
κατ᾽ αἰτίαν λογίζεται. κε ἴῃ οχδπι- 
Ῥίυπι ἀρροβυΐπιυβ, 4υὺ ῬΙαίσπΐβ δ1πᾶ- 
ΤΌΤΘΒ Πποπ ΘΑ Πίυγ, πὸ ἤδ 5 βου Δ Ὲ18 
ΘΟΠΉΠΙΘΠΕΒ 88 ἃ ρΓΔΙητηδίϊοα οἴ νοτὰ Β6Π- 
ἰοπία δϑάυοὶ μαιαπίωγ, ΟἸγτηρϊοάοτγαβ 
λογίζεσθαι κοοὶρῖε ῥγοὸ δοιρμέαγε, αυοῦ 
Βᾶπθ δὲ πηήιογηι τοΐογίγ, οἱ λέγειν, 
συλλέγειν, καταλέγειν, δϑὲ Β᾽ Πρ} δεϊπι 
ὈΟΏΡΤΕΡΆΓΟ : δῖ ΠυΤΩΘΓΒ 088. 6ϑὲ διακε- 
κριμένυν τι, ἰ᾽ηυϊὰ ἀἐδεγοέιπι, φιιπξξας 
αἰδοτεία : οἵ ἤοιθο ἔστι πρὸς τῷ διωρισ- 
μένῳ, τεογβαΐμ" ἐπ τεδιβ βἰπριϊαγέδιδ. 
ΐ ψυχὴ, αὐτῷ δϑβὶ ἱπίθγου δηΐπιὶ ποβὶπ 
Ῥᾶγβ, πο ἱπ ἡνωμένοις, απ ἐ 8, 1. ε. αὐ 
πηΐίαϊονς γοαείία, ἀπ σεν βαϊ δες, ἴὰ αυΐ- 
θ5 νογβαΐυσ νοῦς. Αἰαυΐ ποῦ ἰοσο λο- 
γίξεσθαι ἃ ῬΙαίοπς ἀἱοίυΓ δηϊην σορὶίδ- 
[10 οἱ ἐπάαρδιϊο νοτῖ, ηὰπ ἢὲξ β'πο σοτρο- ἡ 
τὶβ βαπβυυ τη .8 δΟ]υϊπδηῖο ; 4υδηι δου] - 
ἰαίοπι, Ἀόγον Δρρε! !δίαπι, ᾿ϑραὶ ὁ νοῦς, 
Ηκδο (δου διῖβ δοίῖο, βἶνθ οδυβϑῖὶβ αδ- 
τοπαΐβ, βἶνα ἰπ αποςσυϊπηθα νη βόΠΕΓΘ 
ἐπιαπάο, οσευραία, ἀϊοίίαΓ λογίξεσ- 
θαι; ουἱ τεβροπάεί 1,δὔπυπι γαῤἑοοὶπαγ, 
νγυτυ. 

ὅταν αὐτὴν τούτων κι τ. Δ. Τὰ νον, 
μη ἐρδιρὶ πα 8. ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ 86Ήδι58 ἃζ- 
Ζρπαρνὶξ, ΟἸσογοπὶβ υαἴδπθ νετυΐβ, ΒΕΒ- 
ΠΑΝ. 



ΦΑΊΔΩΝ. ὅθ 

ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μήν τέ τις ἡδονή, ἀλλ᾽ ὅτι 
3 ; ε “ Ἁ -“ μάλιστα αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γίγνηται" ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶ- 

μι, καὶ καθ᾽ ὅσον δύνωται μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἀπ- 
ἜΨ0ῃ0 ὰ “» " “ τοριένη ὁρέγηται τοῦ ὄντος. "Ἔστι ταῦτα. 
΄ῸὉ “ 

᾿: “ψῳ ἐνταῦθα ἡ τοῦ φιλοσόφου ψυχὴ μάλιστα ἀτιμάζει τὸ «. ὅὶ, 20... 

᾽ » ᾿ 
Οὐκοῦν καὶ 

ϑν Ἁ ᾽ 32. } Ε] "“ ᾿ 3. " θ᾽ .-κ 

σωμῶς καὶ φεύγει ἀπ αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ καθ᾿ αὑτὴν 
γίγνεσθαι; Φαίνεται. 
᾿ ,ὔ 
ω Σιμμία; 

΄ 1 Ἁ ’ μέντοι νὴ Δία. 

[8.. 27.} Τί δὲ δὴ" τὰΐ τοιάδε,δ ς. 13. νν. 
’ Ε] ’ 

φαμέν τι εἶναι δίκαιον" αὐτὸ ἢ οὐδέν; Φαμὲν 
Ὶ ᾽ , 

Καὶ αὖ' καλόν γέ τοῖῖ καὶ ἀγαθόν, 

"πὸ παραλίπη 1,.---» μὴ δέ Ἴ1.---- γίγνεται Δ.---ὰ ὀρέγεται Δ εἰ ρτ Ξ.--- δαὶ Ὑ΄.--- 
᾿ τὰ ον Η.--- τοιαῦτα ΠΕ.---" δίκαιον εἶναι Π.---ἰ μέντοι Ἵζ, τοι ΓΔΛΕΠΟΕΘΗΙ, 
οἵ : τὶ ᾿ς.--- αὖ Εἰοίπυϑ: οπν ΔΗΦΩΒ οἱ οοῖγ Γ: οὐ "ς.--- γέ τοι ΤΙ, γέ τι Δ 

, παραλυπῇ παραλυπεῖν οχρ Ἰσδίυτ Δ Ὁ 
ἴρβο Ῥ]δίομα ρϑυΐο ἰπξετίυβ νεσθϊβ τα- 
ράττειν καὶ οὐκ ἐᾷν. κτήσασθαι ἀλήθειάν 
τε καὶ φρόνησιν, ϑιεμπδοιθ ᾿ἰπ πιλγε. 
ψεγιλέ, ἐραὲ πρδΐιθ σογροντὶβ βοηβιιβ γηοίϑβ- 
ἐμβ ε8ὲ, νϑὶ ποροΐξίμμι ἔασρϑϑὶς. Ετβοη. 

οὐκοῦν .---καθ᾽ αὑτὴν γίγνεσθαι] Οἰταὶ 
ΟἸαπιθηβ ΑἸεχαπάνγ, ϑέγομν, {), ρ, 438, 
Εἰβοη. 

δ. 27. τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε] Ὠρφϑυμὲ τὰ 
τοιάδε ἴῃ ΟἸγιηρ. Εομδτ. 

δίκαιον) ΟἸγταρίοάοτυβ αὐτὸ δίκαιον 
καλεῖ τὴν ἰδέαν" ἢ. 6. ἔοτπιᾶπι, ἀρφοΐδια, 
}υβί, αι βεπιρθ φϑάδπι εθὶ, βοίϑᾳυθ 
χιδοΐθ Οθγμίζαγ ; ἠυδίυτα, χαρὰ βϑωιροῖ 
1816 6βί, ποῦ ψιδίυπ), αυδίεηυβ ἰηοβί, ναὶ 
τοθῃϑ, ψ6] ροιβοηΐβ, ν. Τοχίυ απ, ἀθ 
Απίπιδ ο. 18, ρ. 247. ἐ. ἵν, ϑεια!, ουΐαβ 
γοτθδ ἀυδπινΒ Ὀατῦαγα, ἰδπιδη, ηυΐδ νῶν 
ἴεπε δᾷ ἱπίεϊροπάυπι ἰπς αἰϊοβαις 
ἀϊαϊορὶ ἰοσοβ, ἀρροπεπάαβ νυἱβα βιιηΐ : 
“ ψΌΠ δηΐπι Ρ]δίο 6856 αφυδδάδπι βυθβίδη- 
1188 ἀπ }8: Ὀ1165, ἱποογροσϑίθβ, βυρειτωιη- 
αἰαίει, ἀἰνίπδβ, οἱ ξείθγηδβ : 4085 δρρεί- 
ἰαὶ ἑάραβ: ἰά 6δὲ, ἔογηνδβ Ἔεχεπιρίδγεθ, οἱ 
ολπθ688 ὨδίΏγΑ ἤϊμὰ ἰβίοτῃ) πιδηξδβίο- 
Τα), οἱ δι ]δσαπίϊαπι φογρογα] θυ βαηβὶ- 

- Βυ8, δὲ 1118 χυϊάδιῃ 6858 νου ἐδίθβ, ϑς 
δι απ) ἱπηὰρῖπ65 ΘΆγαιη,᾽ ΕἼΒΟΗ, 

φαμέν τι, νὴ Δία] Οἰχιρ. Ὃ Σιμμίας 
ἑτοίμως συνκατατίθοται τῷ περὶ τῶν 
ἰδεῶν λόγῳ, ὡς συνήθης Πυθαγορείοις. 
ἘοβΒδτ. 

ἔν τι, νὴ Δία] Ορροτγίυηθ ποδὶβ 
.« ΤΡ. ᾿εσείοποιν ρταθοὲ φαμὲν μέν- 

τοι, νὴ Δία" υἱ Θχ εἃ βογηκδηδι γθροηθῖα 
Ῥοβϑίτοιιβ φαμέν τι μέντοι, νὴ Δ. Ἐδὶ 
Ἰηῖο δἰθμαπβ ραγσα! μέντοι ἴπ τοϑροπ- 
βίοπθ δίημθ δίῆγπιδέϊομθ ἀδαβ, [ηΐτα ρ. 
68, Β, Οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη--- ; Πολ- 

λὴ μέντοι, νὴ Δία. Ρ. 18. Ὠ, Καὶ ἄλλα 
που μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Μυρία μέντοι, 
νὴ Δία. τ. 81]. Ὁ. Εἰκός γε, ὦ Σώκρατες. 
Εἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης. ρΡ. 98. Ο. Καὶ 
ταῦτα ἀληθῶς λέγεται ; ᾿Αληθῷς μέντοι. 
Ἐμιμγά. 287. Ο, Ἦ καὶ δίκαιον ; Δίκαιον 
μέντοι. 1Ἰυ]ὰ, 298. Α. Οὐκοῦν ἕτερος εἶ 
τοῦ λίθου; Ἕτερος μέντοι. ΑἸεΙΡ, ἰ, 
146. Ε. Ἦ πολλοῦ φήσομεν ἐνδεῖν, Πολ- 
λοῦ μέντοι, νὴ Δία. Ομδπη. 184. Α, 
Οἶσθά που σύ γε, ἔφη (ἀλλ᾽ οὕπῳ ἐν ἡλι- 
κίᾳ ἦν πρὶν σὲ ἀπιέναι) Χαρμίδην τὸν τοῦ 
Γλαύκωνος τοῦ ἡμετέρου θείου υἱὸν, ἐμὸν 
δὲ ἀνεψιόν. Οἶδα μέντοι, νὴ Δία. 8ς 
Θηλπα ἰδ ἱπίογρυπροπάβ, ϑ8.6α βδιῖ8 δίῃ 
δχοιπρίοταμη. Εχ δοάϑθαν οοά, ρῖὸ καὶ 
οὐ καλὸν οταημῖπο σϑοὶρίθάμι καὶ καλὸν 
γέ τι κ' ΩΣ " 

φαμὲν μέντοι ’σ 01 συθοίδη- 
ἰδὲ πασίανὶ ααοά ἐπ Εαά, ἰορίτατγ, φαμέν 
τι,ω, ν»ν Δ. βεουίυβ. (ὐοαά, Τυθ. εἰ Ῥαγ5. 
ἴῃ φαΐθυβ τοὶ κου ρίαπι ῥτὸ τι. ᾧ. 85. Οὐ 
πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη----; Πολλὴ μέντοι, 
νὴ Δία. ᾧ. 49. Καὶ ἄλλα πον μυρία τοι- 
αὔτ᾽ ἂν εἴη ; Μυρία μέντοι, νὴ Δία, 
Θυδηράδηι Θχϑιη 18. ἴῃ τὸ αν οὔνὶα 
ὨΪ}}] δϑὶ ὁρὺ9. ναϊραία ἰδοίίοπο οἵ- 
δηάϊε 6 ῥσοπθυβ ἀιοσϑίυμι τι. εν. 
Μαὶθ Η. φαμὲν μέντρι----, τιδπι ργθθΟθ586- 
ταί τι ἢ οὐδέν. Τρϊταν τοδροπάθηάμπι σαὶ 
σί, Βεοκ, 

καὶ αὖ καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν }] ΑἸὰ, 
ϑίθρῃ. καὶ οὐ καλὸν [1Ἀ5, 2. καλῶν] καὶ 
ἀγαθόν ; γτὸ ἱποοπιμβοᾶο οὐ οχ Εἰοΐηὶ 
ψϑιρῖρηθ δῤμσϑμ8 ἔρδιοτι μμέοίιγιμη ἐρβμηι- 
φιιο ὑοπιθη αἰὐφιδα 6586} [ροβὶ ΕἸβοιοι- 
17 βυθϑευἱ αὖ, νοσυ 8 γέ τι α Ταῦ, 
δὲ Ῥαγ. τονουδνῖ,--- Ηδη οὖν. Ταῦ. Τί δὴ 
οὖν, ΠΕιν Ὁ. 



60 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Πῶς δ᾽ οὔ; Ἢδη! οὖν πώποτέ τι" τῶν τοιούτων τοῖς ὀῷ- 

θαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, ἢ δ᾽ ὅς. ᾿Αλλ᾽ ἄλλη τινὶ αἰσ- 

θήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφήψω αὐτῶν; λέγω δὲ" περὶ 

πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιείας," ἰσχύος, καὶ τῶν ἄλ- 

λων ἑνὶ λόγῳ ἁπάντωνΡ τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕκαστον 

ὄν" ἄρα διὰ τοῦ σώματος αὐτῶν τἀληθέστατον! θεωρεῖται, 

ἢ ὧδ᾽ ἔχει: ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν" καὶ ἀκριβέστατα πα- 

βασκευάσηται αὐτὸ ἕκαστον διανοηθῆναι περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗ- 

σὸς ἂν ἐγγύτατα" ἴοι τοῦ γνῶναι ἕκαστον; Πάνυ μὲν οὖν. 

[8. 28.] ΓΑρ᾽ οὖν ἐκεῖνος ἂν τοῦτο ποιήσειε' καθαρώτατα, 

ΦΟδ: οπὶ "ς.--ὶ τί δὴ Ἅ7, ἀρροβίίο ἴπ πὶρ ἤδη.----ἰο τι οπὶ Ὁ.--- δὴ ΛΦ.--ο ὑγείαν 
ΓῚ.---Ρ ἄλλων ἁπάντων 1.--- αὐτῶν τἀληθέστατον ΓΔΛΦΟ, αὐτῶν τὸ ἀληθέστατον 
Ἢ, αὐτῶν ἀληθέστατον ΤΠ: τἀληθέστατον αὐτῶν “ς.---ἴ ἡμῶν οἷ ρὲ Ξ.---" ἐγγυ- 

τῶν τοιούτων} ΑΒεβί δΌ Αυρ. ΕἸοϊπαΒ, 
κοναπι αἰϊφεϊα. ἰερὶϊ τούτων. ΕἸΒοΗ. 

ἁπάντων τῆς οὐσία5} ᾿Ἐστὶν οὖν δὴ 
(ἰπαυῖε ἰπ Τίπιθο Ρ. 27. 28.) κατ᾽ ἐμὴν 
δόξαν πρῶτον διαιρετέον τάδε" τί τὸ ὃν 
μὲν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον" καὶ τί τὸ 
γιγνόμενον μὲν, ὃν δὲ οὐδέποτε. τὸ μὲν 
δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν, ἀεὶ 
κατὰ ταυτὰ ὄν" τόδ᾽ αὖ δόξῃ μετ᾽ αἰσθή- 
σεως ἀλόγου, δοξαστὸν, γιγνόμενον καὶ 
ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν. 
ὕπά6 νοτὸ δῆς τϑῦὰπὶ ἀἰδι θυ ὁ τὰ 
Βδυβεγαΐ Ρ͵δίο, ξβὸ ἀϊβοῖρυϊυβ ᾿ρ51Ὸ8 
Αὐὶβιοίεϊεβ, Ἐκ νέου τε γὰρ (Ρἰαἴο) 
σνγγενόμενος πρῶτον Κρατύλῳ καὶ ταῖς 
Ἡρακλειτείοις δόξαις, ὧς ἁπάντων τῶν 
αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόντων, καὶ ἐπιστήμης περὶ 
αὑτῶν οὐκ οὔσης, ταῦτα μὲν ὕστερον οὕ- 
τως ὑπέλαβε. Ξωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ 
ἠθικὰ πραγματευομένου, περὶ δὲ τῆς ὅλης 
φύσεως οὐδὲν, ἐν μέντοι τούτοις τὸ καθό- 
λου ζητοῦντος καὶ περὶ δρισμῶν ἐπιστή- 
σαντος πρώτου τὴν διάνοιαν" ἐκεῖνον ἀπο- 
δεξάμενος, διὰ τὸ ζητῆσαι περὶ τῶν καθό- 
λου, τοιοῦτον ὑπέλαβεν, ὡς περὶ ἑτέρων 
τοὺς δρισμοὺς τούτους γιγνομένους, καὶ 
οὗ περὶ αἰσθητῶν τινός. ἀδύνατον γὰρ 
εἶναι τὸν κοινὸν ὅρον τῶν αἰσθητῶν τινὸς, 
ἀεί γε μεταβαλλόντων. οὗτος οὖν τὰ μὲν 
τοιαῦτα (οτβδη τὰ μὲν νοητὰ) τῶν ὕντων 
ἰδέας προσηγόρευσε, τὰ δ᾽ αἰσθητὰ παρὰ 
ταῦτα καὶ κατὰ ταῦτα λέγεσθαι πάντα. 
κατὰ μέθεξιν γὰρ εἶναι τὰ πολλὰ τῶν 
συνωνύμων ὁμώνυμα τοῖς εἴδεσι. Μεῖία- 
Ῥῆγβ. ἰ. 1, 6. Ἰάἀθιθαις ἰδ᾽ 4, 1]. 11, ο, 4. 
αυΐθυ8 δάὰθ Ἐπ|, Νίςοπι. 1. 1. ο. δ. τς 
ψεἴῸ νοητὰ εἴδη (υἱ 8|18 Ἰρδογὰπι ποιηῖπα, 
αὐ πο δαπξ Βυ͵υβοα ἰοοὶ, οἰμἰ ἴδηι} 

αὐυοά δογιῃ πδίογβ οοτια οϑδεῖ 0 ἀεῆηϊ- 

18, ἀεὶ κατὰ ταυτὰ οὖσα, (οῦπι 68 ἱπίετ- 
ἐπι, 48 βθπβῖθεβ δα δ)εοίδ βυπὲ, ᾿ΐ8 σοη- 
ἀἰπεηΐοσ ἰδδθγθπίυσ ἃς ἥπετεπῖ, οἵ ΜΙ ΠῚ} 

Ὁπῆυδπὶ δοτῦπι Ἡπατη Θβϑεῖ, σοηϑίδῃηβ, εἴ 

ἰάθι) οὐσίας ἰάθο βῖνο δϑβϑπεϊρθ Ποπηΐπο 
βρροϑίϊανίι ῬΙαίο. Αἱ ἀθ ἀεἰβ Ρ] διοῃὶοῖϑ 
πιαΐα ταῦ], Εἰ δηιέαυΐβ, αυὶ 46 115 Θρο- 
τυηΐ, ποπηυ!οβ δηυτιθγαὶ [αν βῖι8 δὰ 

Οἷς. Ταβς, 19185ρ. 1. 1. 24. Ἰάθιηαυθ δὰ 
Αοδάοπιο. 1]. ἱ. 9.10. ΕΌΕΒΤ. ᾿ 

τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕκ. ὄν. Δααϊ- 

(6, αὐ ἢ. 1]. νοοὶ οὐσίᾳ εχρ!ἰοδοπο εἰ 
Μέεμποη. Ρ. 72. Β. μελίττης περὶ οὐσίας, 

ὅ, τι ποτ᾽ ἐστί, ἂς Ἄδερ. 1ϊ. Ρ. 8377. Ε. 
“Ὅταν εἰκάζῃ τις κακῶς οὐσίαν τῷ λόγῳ 
περὶ θεῶν τε καὶ ἡρώων, οἷοί εἰσιν. ὕτιδα 
οομοἶα8, νοσδθυϊιηι, 81185 τὸ εἶναι 5ὶρ- 
πἰδοβηβ, μᾶς νυἱ Ῥίδίομπὶβ εἰδίε ποπάυπι 

ζαϊδθα ναϊμαίυμπι, ΗξιΝΡ. ᾿ | 
ἔχει] ΑΙὰ, 68. 1. 3. ἔχειν. πιδ]θ. 

Μοχ 18} δ] οι. ἀλλ᾽ οὖς ἂν---παρασκευ- 
ἀζηται----περὶ οὗ ὃ σκοπός. ἘΊΒΟΗ. 

αὐτὸ ἕκαστον] ἔὐπιωηφιούφιε τῶν εἰ- 
δῶν νοητῶν δὲ ῬΕΙ͂ 86 ἐρδιιπα βρεοἐθέιγ. 
Ηεξινῦ. ' 

8. 28. ἄρ' οὖν ἐκεῖνος---κοινωνῇ}] ας 
ἐέΐεπὶ το ἀϊάϊε Τοτιυ απ. 1.1, 46 Απίμια 
χνῆὶ, ἍΠΔα06. τυγβὰβ ἱΠυπι εἴρῸ βἱξ 
ΒΌΡΟΙΞΆρΟτα, αἱ πιεηΐδ σηδχίπιθ βαρὶδί, 
ἸΘ408 νἱβίοπατῃ ργοροῃθηβ, Πα 66 ὉΠ πν 
6] αβπιοᾶϊ βθηβυπι δἰισαιθπβ δηΐπο, δεὰ 
ἔρδᾶ πιϑηΐε βίποοσα πίθηβ ἴπ τεσοριίαπαο 
δὲ οδρίοπάυπι βίποοπιπι φυοάσιθ τοῦθ, 
Εἴ ΘρτΈββι15 ροιἰ5βίπηιτι Ὁ ΟΟῸ}18 δἴ ΔΤ - 
Βυ8, οἱ, φυοά ἀϊοσοπάμπι 81ῖ, 8 ἰοΐο ΤὐΓ- 

Ροτβ, αὐ ἰυτθαπίθ, εἴ πὸπ μογπιοπίθ 

ΔηΪπιᾶ; ροβοίάετε νου δίοιπ οἱ ρτυᾶοα- 
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ὃς σι ὅτι μάλιστα αὐτὴ" τη ῇ διανοίῳ ἴ 0 ἐφ᾽ ἕκαστον, μῆτε" 

σὴν ὄψιν παρατιθέμενος ἐ ἐν τῷ διωυοῦνσθαι ι μή σέ τιν ἀλ- 

λην" αἰσθησιν ἔ ἐφέλκων μηδεμίαν μετὰ σοῦ λογισμοῦ, ἀλλ᾽ 

αὐτῇ καθ᾽ αὑτὴν εἰλικρινεῖν τῇ διανοίῳ χρώμενος αὐτὸ καθ᾽ 

αὗὑτο εἰλικρινὲς" ἐχκαστον ἐπιχειροίη" θηξεύειν τῶν ὄντων, 

ἀπαλλαγεὶς ὅτι μάλιστα, ὀφθαλμῶν τε καὶ των καὶ ὡς" 
ἔπος εἰπεῖν ξύμπαντος" σοῦ σώματος, ὡς ταράἄττοντος καὶ 

οὐκ ἐῶντος τὴν Ψυχὴν κτήσασθαι ἀλήθειάν τε καὶ Φρόνησι᾽, 

ὅταν κοινωνῇ: ἄρ᾽ οὐγ, οὗτός" ἔστιν, ὦ ᾧ Σιμμία, εἴ εἰ πέρ σις καὶ 

ἄλλος, ὁ τευξόμενος σοῦ ὄντος; [8. 40. ἱὙπερφυώς, ἔφη 

τάτω Οὐ.---ἰ ποιήσηι 11.---" αὐτῆς Τ'. -τὐ μήποτε ΦΞ εἰ ργ Π.--- τινα δὰ ΗΑ 

--- αὑτὴν καὶ 6.--- εἱλικρινῇ 1.--Σ εἱλικρινὲς Ἅ1.--- ἐπιχειρυίη Γ, ἀΟΩΣ Ἄ, 
ἐπιχειροῖ ΔΠΥΘΘΗδ: ἐπιχειρεῖ -ς.---ϑι ὡς οἵα ΡΥ 1᾽.---ῖὰἰ παντὸς Π.--- οὕτως ΛΗ͂Ι εἰ 

ἄτα, αυδηᾶο σοπιπιιπῖοδί,᾿ υοὰ παρα- 
τιθέμενος νεγῖς ργοροπεηϑ, νἱάοτὶ ροβοὶς 
Ἰερῖββε προτιθέμενος" αἰγαϊηηὰθ σοπιπο- 
ἄμππι ϑεηδατη ἔδοϊ: : ποὺ δϑί, ϑέφμθηδ 
ἑαήφιαρε ἀμοέπι Ῥγαεμηπίοηι: {πἀ, αρ- 
ῬΟΜΝΘῊΒ βιδὲ, αὐξῖδθη5 πὲ οογιξξεηι αὐ 80- 
εἴμηι, τοῦ Ὁ] 5 εὔδαι 6βιὲ, οἵ δΌὉ οτηηῖ- 
5 ᾿ἰτῖ8 δγιηδία. ΥἥΥττ. 

παρατιθέμενος] ΟἸεπιοη8 ΑἸοχ, βίγοπν. 
γ. Ρ. δ80. Α. δυο τοβροχὶξ, Ὁ γὰρ μήτε 
τὴν ὄψιν παρατιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι, 
μήτε ἀρ τέχη ̓μϑμμθ αἰσθήσεων ἐφελκό- 
μενος, ᾿ αὐτῷ καθαρῷ τῷ νῷ τοῖς 

πράγμασιν ἐντυγχάνων, τὴν ἀληθῆ φιλο- 
σοφίαν μέτεισι. ΕτΒοΗ. 

μήτε ἄλλην] Ταῦ. εἰ Ῥαγ. μήτε Φινὰ 
ἄλλην, ποὰ ποῃ δβιδίϊπι τεϊεοθγίτη, 1γ- 
5125 ρῖὸ Ῥοϊγβέγ, Ρ. 679. οὐδεὶς τοίνυν 
ἂν εἴποι τις ὅπως τῶν ὑμετέρων ἔχει. 
Αἰαυδ 5ϊῖς ἐρίφια τοροϊζυν οὐδέν τι, πἰλὲϊ 

ΕἸΝΌ. 
εἰλικρινὲς ἕκαστον} ῬΙαΐ, ἀ6 Οοπ8, δὰ 

ἌΡΟ]]. Ρ. 108. πᾶν τὸ εἰλικρινὲς ὁρῶντες, 
τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἀληθές. ας ψοσῖὶ : 
δἰ ἩΘΟΤΊρΗ, ἡυπρίίχας σέγοὸ οἱ βἰηιρί οὶ, 
(Οεῖς. 1. 4.} φιοά υετιῖη, βινμερίει δἴη- 
φεταπιμε δἰἐ, τὰ ε886 δοηεηὶβ παξεγῶ 

Τογὰῖ}, ἂς Απίπ, 41. τὸ 
εἰλικρινὲς νοτεϊξ σετηπάπεηι. ΟΟΥτι,, 

ἐπιχειροίη] ἘΔά, ἐπιχειρεῖ, αυοὰ ἔεττὶ 
Ῥοβὲ ἴοι ποῦ ροΐεβέ, ἴε Ταγηθῦ. ϑαϊάθ- 
ταί, ἐπιχειροῖ δθεπὶ υρ. εἰ ΤΡ. ἐπι- 
χειρὴ ΟἸγιηρ. Αἰήσαιν ἔοπηδτα ἐπίχει- 
ροέη Δι! Ομ 8 Ργαθοί. Ἦειν». 

θηρεύειν ΟἸΥπιρ. Οἰκεῖον τὸ θηρεύειν 
ἐπὶ τῶν νοητῶν, διότι ι ἀφανεῖ δυνάμει τῆς 
ψυχῆς γινώσκεται ταῦτα, καθάπερ καὶ οἱ 

θηραταὶ ἀφανεῖς σπεύδουσιν εἶναι τοῖς 
θηράμασιν. ἘοπΒτ. 

ἀπαλλαγεῖ}] Οἷς, Αρδἀά, ἱν, 48. 
“ Ριαῖο δυΐθπι οπιπα Ἰυαϊείαπι νοπ διῖβ, 
νει ἰδίθιθαυθ 'ρθδπι, αθαποίαπι 8 ορὶ- 
πἰομῖθαβ, οἱ ἃ βθηβίθυϑ, οορ ἰδ οη 8 Ιρ- 
5108, δἱ τη 18, 6886 νοϊυϊ!.᾽ ΕἼΒΟΗ.,. 

εἴπέρ τις ἄλλος) Ψίπάον, Α. Β. νεγβίο 
ϑίἴουϊα, Αὐβερρ. εἴπέρ τις καὶ ἄλλον, 
γνττ. 

εἴπερ τις καὶ ἄλλο----καὶ] Θυο οσὐτοηΐ 
Ἑάδά. καὶ δορεϑβ5ϊέ ε ΤΡ, ϑιὶο βυρτὰ εἴπερ 
τις πώποτε καὶ ἄλλος. ἀ6 Ἰορρ. ̓ι.Ρ. 663. 
Ὦ. εἴπερ τι καὶ ἄλλο ἐτόλμησεν ἂν---. 
Ἰθαπιοβι, ἴῃ Τἰτηοοτγαΐ, Ρ. 701. Ἐγὼ δὲ, 
εἴπερ τινὶ τοῦτο καὶ ἄλλῳ προσηκόντως 
εἴρηται, νομίξω. Χεπορῖι, ΟΥτορ. ν. 1. 
6. εἴ τις καὶ ἄλλος ἀνὴρ, καὶ ὃ Κῦροε----- 
Απδῦ. ἱ, 8. 1δ. ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα 
ἀνθρώπων. Απβιορ!. ΝΡ, 868, Χαί- 
ρετέ τοι νῦν, ὦ δέσποιναι, καὶ νῦν, εἴπερ 
τινὶ κἄλλῳ, Οὐρανομήκη δήξατε᾽ Ἰπυβμὴ 
φωνήν. ξειν». 

ὁ τευξόμενος τοῦ ὄντο5}] Θεὲ τότε 
παίωτσαηι, ἰ. 6. σεν ἑαέθηι (8Ερτα Β8:8 δηϊ- 
τηὰπὶ ἃ ΟΟΥΡΟΤΘ) ἐπέεϊ ἐρεῖ. Τὸ ὃν ἀπίεϑ 
ἀλήθειαν νοςαῖ. ΜΠ ἔογηα Βαπιρεῦ δδὲ 
ϑδάθῃιν δέ τοϑτιθῖ,. ἴπά46 οἱ νείεγεβ τὸ ὃν 
τέγμηςι ἀϊοοθαπί, φυσα εβϑεΐ δὲ ἰάθαι πια- 
ποιοῖ, ϑοῖτε ργβίεγε, αυϊὰ παθθαιδ γο8 
511, Π]υὰ ᾿ρθυϊῃ δβί, ααοα νϑγὰπι ἀϊοί πηι, 
ν. Ῥδγιηθηῖα. Ρ. 152. εἀ, Βα8,.2. Ηδο υἱ5 
υἱάδίυΣ ἀπὸ τοῦ ὄντος ἀεὶ, ἃ Οπιπῖθπν 
τεγυ δυσίοτ δίημε ορίῆςθ, ἀθηναγὶ 
Ροββ6, εὸ 1λοῖι5 νοσδίυγ ἴπ ΤΊτηο ρῥ. 27. 
28, δίορῃ, οττΙ, 

1. 66. 
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4. 13, 7, ὁ Σιμμίας, ὡς ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώχρατες. Οὐκοῦν ἀνάγ- 
κη, ἔφη, ἐκ πάντων τούτων παρίστασθαι δόξαν τοιάνδε τινὰ 
τοῖς γνησίωςβ Φιλοσόφοις, ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτ᾽ 
ἄστα' λέγειν, ὅτι Κινδυνεύει κ 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

᾿ 

ἃ 

Ιὔ, ᾿ ᾽ὔ τὰ 

τοι ὡς πὲρ ἀτραπός τις 

ῬΓ Γ.--ὸ καὶ αἀὰ ὙΠΦ6 8.---ἰ τινὰ τοιάνδε Ο.--- γνησίοις Δ.---" τοιαῦτ᾽ 8.---ἰ ἅττα 
οπι Δ.--ἰ καὶ Δ.--- κινδυνεύοι ΔΙ,.---ἰ γε Οὐ Δ, οὔ ΓῸ.---ἰὮ τις δὐὰ ἌΔΠΦΕ..--- 

. 8.239. ὑπερφυῶς---ὡς ἀληθῆ λέγει: Μὲ- 
φίβοε φιαπέιηι ὑότα αἰοῖδ: ἷπ πᾶ δηΐαὶ 
ἕοππυϊα ὡς ᾿αθεῖ οαπιάθη νἱηὶ φαδλπι ὅσον 
ἴῃ 41115, ν, ς. οὐράνιον ὅσον, μυρία ὅσα, εἰ 
δ᾽ τα  θυ8, δὶ δυΐοπι Ῥ]αίουϊ Ὀγορστῖα. 
δὶς Ἰηγα δ. δ0. βγτηρ. Ρ. 816. Ε. ὑπερ- 
φυῶς ὡς χαίρω. Ῥτοίαρ. Ρ. 212, Ο. 
ὑπερφυῶς ἐδόκει ἅπασιν ἀληθῆ εἶναι τὰ 
εἰρημένα. δ υττ. 

δόξαν] ΟἸγηιρίοᾶοτ. Οὐ τὴν κάτωθεν 
δεχομένην (ἴ. ἐρχομένην) ἀλλὰ τὴν δια- 
νοίας οὖσαν ἀποτελεύτησιν" διττὴ γὰρ ἡ 
δόξα. Ἐσπδτ. 

γνησίως φιλοσόφοις] ΟἸ γτοΡ. Γνησίοις 
φιλοσόφοις εἶπε διὰ τοὺς πολιτικούς. 
Ἑοπβτ, 

γνησίως φιλοσόφοις: ῬΈΥῸΒ βομιῖποα- 
φια μι ϊοϑορίνοβ ἀἰοὶῖ, αἱ 605 8 οἷν} δι 
ψ 5 (πολιτικοῖς) ἱ. 6. 4] εἰν 65 νἱτίι- 
(ε8, νοι εΐ ἰδιπρογαπ πὶ δὲ ἠι8{{|8 πὲ, 
βεοΐϊθπίυς ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ, 
ἀἰδοοτπδέ, ὕοττι,, 

γνησίω5} γνησίοις Ἰᾶταῦ!, εὐ ΟἸγπ- 
Ρίοῦ, εινν. 

ὅτι κινδυνεύει κι τ. Δ. Ῥέαεέων ἑαπιθη 
φιαδὶ δεμιϊέα πὸ ορὲ ναξίομὲβ ἐπὶ ἤας 
φιιδαίΐονε αὐ εαίξιπι ἀμσογε, ΟἸγιυρίο- 
ἀοτυβ πυσαίαγ αυλάθαι, ποο ἱπάοςίθ ἐδ- 
ΤΙΘΗ : μ᾿ Ἀμ καί φησιν, ὅτι ταύτην τὴν 
ἄτραπον ἱτέον, οὐ τὴν λεωφόρον, τούτεσ- 
τι, καθαρῶς ξζητέον' ἄτραπος γὰρ ἡ ὁδὸς, 
τούτεστι ἣ κάθαρσις δὶ τὴν θεωρίαν 
ἄγουσα' οὐ τὴν λεωφόρον δὲ δεῖ ἰέναι, 
φούτεστι τὴν τῶν πολλῶν. Καὶ Πυθα- 

φεύγειν 

φέουσιν αι, τὰ στ 
ρὼν δ᾽ ἴχνια μὴ καθομᾶ "5, ".᾽ Ταῦτα 
ἔχει ἡ θεωρία. Ὡς ρεΐοτα ῥτοορίο Ἐγ- 
(πδροτίοο ἀἰβοοσιῖὶ 111|ὺ8 γταϊάυδβ, ὧθ 
Βυτηροὶ. Ῥγίπερ, Ρ. 108. ἴῃ εὐϊίοηθ ΗΪ6- 
το 5 ἐφ Ῥτονϊά, εἰ Ἑαίο, Τομὰ, 1678. 
ου͵ὰβ ἰπ Ξγταθ0}} ἐχρ]οδίίοπθ, υἱ Δ} δὲ, 
ΟἸγιιρίοάοτγαμιν εἰΐδηβ, πὶ νειρυτα αυἷ- 
ὅδπε ἀθ ροβίγοπιο ἀἰοίο αοῖξ : αποὰ 85 
δηθδπι ἀρυά δἰζυτ τεΐθγοπι βοτιρίογομι 
δχϑίθε, πεϑεὶο : βίο ἐβπιοῖι ἔεγο εθημάδη- 
ἔωσι ρυΐο : Τὰ δὲ μὴ πατέουσιν ἅμαξαι, 
τὰ στείβειν' Ἕ τέρων δ' ἴχνια μὴ καθομί- 
λει" τϑὶϊαυΐθ πίῃ βηδρεβίου. ρτοάυπί. 

Νεῆσα νεῖο ἄτραπον πϑοα856 ετδὲ εχ Ργ- 
ἐπαροτίοο ργϑοθρίο τορεΐεγα ; 8}} δπὶπὶ 
Ττοηυ πίη εβὲ σοπιρδτγαίζοπϑ ἀϊβρυίδιῖο- 
ΠΪἶβ8 συ νὲδ οἱ ἱππότα, αἱ οβίθη ἢ ποβίοσ 
ἨἩφυβαϊιβ ἱπ ϑρεοίπν. Οπεῖοο ρ. 130. υδὶ 
ἀϊβοτῖθ ἄτραπος Δα θοίυγ ἃ Ῥ᾽δίοπε ἴπ 
Ροϊμῖοο τ. 170. 1). τὴν οὖν πολιτικὴν 
ἄτραπον πῆ τις ἂν εὑρήσει; δυττ. 

κινδυνεύει τι5] Ψυΐβο τοί, ὑσὸ 400 τις 
Ροδιιΐ ε Ῥαγ, δὲ ΤΡ. δ ἴδθ]. Μ8, Ῥτὸ 
ὅτι κινᾶ, Οοἀά. Ῥατβ5. ἄμο καὶ κινδ. 
Ψ δΠ!θτω, υἱτοσαδ Ομηΐ850,-- Ἀέγειν" κινδυ- 
νεύει----, Ναῖὼ αὐυπὰ ος ὅτι ροπάεδϊ ἃ 
ρΡηθοθάςξηί λέγειν, σομπεϊπαο διυΐθσῃ 18 - 
ἴυπι 'π Πἰ5 ὅτι ἕως ἂν τ. σ. ἔ. οἰριιίῆοορς 
Ρτορίεγρα φιοὰὶ, οἶεπαϊε ρα πὶ βὶς 
βίαιτη ἀϊνδγβυπι ἐπ τισάσπι τοροιϊία νὸ- 
οὰ]Α. Οὐβοαποτῦ πυὶς ἰοοο ἰποἷβ δἰ! 
αἰΐογε ΟἸγυνρίοάου βοθο)οη: φησὶν ὅτι 
ταύτην τὴν ἀτραπὸν ἰτέον, οὗ τὴν λεω- 
φόρον" τοῦτ᾽ ἔστι, καθαρτικῶξς ξητέον" 
ἀτραπὸς γὰρ ἡ ὁδὸς, τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ κάθαρ- 
σὶς ἣ ἐπὶ τὴν θεωρίαν ἄγουσα" οὐ τὴν λεῳ- 
φόρον δὲ δεῖ ἱέναι, τοῦτ᾽ ἔστι, τὴν τῶν 
πολλῶν. Ἑαὶ Πυθαγόρειον γὰρ ἦν παρ- 
ἄγγελμα, φεύγειν τὰς λεωφόρους. (Υ΄. 
Βυλη κοι, δὰ (δ! μι, ἔταρ, Ρ. δ41, εἰ 
Ῥεείξοη. δὰ ΚΠ ]αη, Υ. Η, ἰν, 11.) Ηος 
ἀρίευτ ἀΐοεγα μ]οβορίιυβ νἱἀδίωτ : ἐπ 
ἐπυοσβέϊραπάα τενίξαίϊε πον Τοβία υἱα 5, 
68, αιιᾶπι νυ]ρὺϑ ἱπρτοσϊδίυγ, 8ρ( δεμείᾳ 
φυσάει 6386 ἱποεάεπάμνι, ἢ. 6. νοτ μοι 
ἱπάαραίθτι5 πη, αἱ να 085 ἔδοῖϊδί, σογρὺβ 
ΔΘ ΠΙ θοπάσπη δα δὐϑῆθ8 βεηδαθ, δ 
βοίϑιη βεηυθηάδπὶ γα ςτοτθν Α]0 ΟΠ] ΟΟΓ- 
Ροπβ οοπίδρίους ϑε)υποίδιη ; ᾿γορέεγεᾳ 
φιοῦ, φιαρμίδιι ἙοΟΥ̓ΡΟΥ 8 υἱποι 8 ἱεποα- 
ἬΗΥ, πὸ Ῥοβδίπιβ ηιΐαέηι ΡΥῸ 60 ἀἐφιιδ 
τυεϊέναιϑ ϑα 8 τετ ΡεγεῖρεΥε παΐαγαηι, 
δε ρίεπα μεγζεοσέαψιε πυὉετὶ οορηῖο Ροϑὲ 
“πογέρηι ἀἰδηιιι οοπ ἸΉΒΈΤΕ φμεξαῖ. υο 
τοδρῚΒ ΘΟ ἀτα 6886 βδρὶοπϊ, υἱὲ δῖ ἃ 
σογροτίβ Βοοσίοίαίς αυδην τηλχλτῃθ γϑοί5 
ἐγγυτάτω τοῦ εἰδέναι. ὅ΄ε ἀτραπὸν ΄φυο 
δεηβι αἰχοῦ, 9818 ἀρρᾶτοί, ἐκφέρειν 
αὐ ΐσπι ᾿, 1, δδάθπι ροίοβίδία ὑδαγραίτπι 
4ὺ8 ἀρυάᾷ ϑορᾷ, Α. 7. εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει 
Κυνὸς Λακαίνης ὥς τις εὔρινος βάσι5. 
1ὰ. (Εἀ, Ὁ. 1424. “Ορᾷ- τὰ τοῦδ᾽ οὖν ὧς 
ἐς ὀρθὸν ἐκφέρει (1. Οὐ6ι..) μαντεύματα 
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ἡμᾶς ἐκφέρειν" μετὰ τοῦ" λόγου ἐν τῇ σκέψει, ὅτι ἕως ὧν 
τὸ σῶμ ἔχωμεν καὶ ξυμπεφυρμένη ἢ ἡμῶν! ἡ ψυχὴ με- 

τὰ τοῦ" τοιούτου κακοῦ, οὐ μυῆ ποτε κτησόμεθα" ἱκανῶς οὗ" 

ἐπιθυμυοῦμιεν" φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθές. μυρίας μὲν 

γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν 
τροφήν: ἔτι δὲ ἄν τινες νόσοι προσπέσωσιν, ἐμποδίζουσιν 
ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν: ἐρώτων δὲ" καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ 

φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμυπίπλησιν 

Ὁ ἡμᾶς ἐκφέρειν ΔΙΦΟΒ: ἐκφέρειν ἡμᾶς "-ς.--- τοῦ οἵη Ε.--ΡῬ καὶ οη 1,.---ἡ ἡμῶν 
οἷι Ἐ.-τοῦ τοῦ οἵὴ Δ, βυρτα ροηὶὶ 2{.--ὐ κτησόμεθα Φε : κτησώμεθα ς.---ἰ ὃ σοῖς Γ' 

εἰς, Μετὰ τοῦ λόγου οβὲ γγχαεομπΐς εἰ 
εἰμοσηΐε ταξΐοπε, βὶ Βα πνγ ΓΔΙΪΟΠΘΠῚ, 
λογισμὸν, υἱ δηΐθ. ἃρροϊ αν ἢδπο πιδη- 
(8 δριιδιϊοποιι, Ἰ)οπιοξέν, 1, ορεϊη. δ, 90. 
παρὰ τῶν πολιτῶν λόγῳ μετὰ τῶν νόμων 
τὰ δίκαια λαμβάνοντες, υθἱ ΥΥ̓ οἰῆυιβ μετὰ 
τῶν νόμων δχρ!]. ἀμοεπενμβ, ργωοιπε δι 
ἐερίδιβ, Αἴχὰδ πὸ μετὰ τοῦ λόγου 
Οὐ Β80|6 μοίετγαηῖ ; δα αϊτα της φαυίάδιη 
πὸρ οδπάμπι Πὺσ 5θῆβυ, φεΐὲ ταΐΐοπε 
ἄπεε τόγιιπὶ παξιγανι σοπίοπιρίατὶ υεἰϊηΐ, 
608 εἰεοϊἐπαπέεπι α οἱϊσὶ οἷα βεριΐξαπι ἐὺ 
ἡμὸ υεἰΐϊπὲ ἀποῦτε, βδο. κάθαρσιν 1Π18π|, 
αυλπίαπι Ὠυτηδη8 ἔδτί ἔβοῦ 88 8. 381, [8 
ψοΙθΒ ἰδ μετ ποηΐ δα Β644. ἐν τῇ σκέ- 
ψει, δἴσπιο μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει 
ἐβὲ ἰάδπι ἔδγθ ᾳφιοᾶ ἐν τῇ μετὰ τοῦ λόγου 
σκέψει. εινν. 

ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν κ΄. τ. λ.} Ηυ- 
705 αἰβρυϊδίάοη!β ρατίθμι, εἶπο δα πᾶν τὸ 
εἰλικρινὲς, Ταϊπα ταί! ΟἸδυάϊη5. Μδ- 
τηοτα5 ἐδ ϑέδίι Απίηγας ἰϊ, 7. ρ. 130. 
οἀ, Βαγῖ, υδθτὰ σοτγοχὶς Δ. βοδοίξι ἴῃ 
Νοάογαμι (ἱς. "ἢ. 12. ῬΙαίκτοι, ἰη Οοπ- 
βοϊβέ, δὰ Αροϊίοπ. Ὁ. 108, ᾿πάε ἃ μυρίας 
γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας --ἀὐ μὴ οὐ θεμιτὸν ἢ : 
ΤἸδινθ! τοῖν. ἐπ Ῥτοισερίίοο Ρ. 72. (Οἰο- 
πη ΑἸοχβϑῃ, ϑίγοπι. "ἢ, Ρ. 488. τσ. 

κτησώμεθα] ϑϑο Ι ΡῈ ἴθ τηᾶτρ. Ῥτο- 
ἰγορῖ, Τ6π0}, ρ. 73. σογεῖρὶ 70881: κτησό- 
μεθα. ΕΊΒΟΗ,. 

κτησώμεθα) ἸΤὰθτογαπι οὐ, οἱ Μ85. 
δάθ ἢιππδίυπν ἢος κτησώμεθα ποι 51Πὶ 
δυϑὰ9 οχ Πλανοδῖὶ ῥτιδορρίο πνυΐδιθ ἱπ 
κτησόμεθα. εἴ. ἀ6 Βερ. χ, Ρ. 009. Α. τὸ 
ξυμφυτὸν ἄρα κακὸν ἑκάστον καὶ ἡ πονη- 
ρία ἕκαστον ἀπόλλυσιν" ἢ, εἰ μὴ τοῦτο 
ἀπολέϊ, οὐκ ἂν ἄλλο γε αὐτὸ ἔτι διαφθεί- 
ρειενρ. Οὐ γὰρ τό γε ἀγαθὸν μήποτέ τι 
ἀπολέσῃ, οὐδὲ αὖ τὸ μήτε κακὸν μήτε 
ἀγαθόν. Χοπορὰ, Απαρ, ἶν. 8. 13. ἥν 
τέ πη εἷς δυνηθῇ τῶν λόχων ἐπὶ τὸ ἄκρον 
ἀναβῆναι, οὐδεὶς μηκέτι μείνῃ τῶν πολε- 

μίων. Φυΐβαβ Ἰοοὶβ ψαὶβ ἕστηογε ὕτὸ ἀπο- 
λέσῃ παυβιϊτυδὶ ἀπολεῖ, ῥγὸ μείνῃ μενεῖ ὃ 
Ηξιν». 

μυρίας μὲν γὰρ κ΄ τ. λ.] ΟἸ γπιρ. Τοῦτο 
οὖν αὐτὸ διὰ παραδειγμάτων ἐκτραγώδου- 
σιν ἀφηγούμενοι τὰ συμβαίνοντα ἐμπόδια 
τῇ ψυχῇ ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ κατὰ φύ- 
σιν ἔχοντος ἐν ταῖς ἀναγκαίαις τροφαῖς, 
καὶ παρὰ φύσιν ἐν ταῖς νόσοις. ΒΟᾺΒΤ. 

μυρίαε---ἡμῖν ἀσχολία: Ἐδείε ΟἸγπι- 
Ρἱοάυταβ δὰ ἢ. 1, τοῦτο αὐτὸ ἐκτραγῳ- 
δοῦσιν ἀφηγούμενοι τὰ ἐμπόδια τῇ ψυχῇ 
ἀπὸ τοῦ σώματυς,Ϊ.ε ἐγαρίοο παρ εταηΐ, 
8. ἐναροασίαβ εἐποϊξαπέ ἐπ ἀδβδετίὑεπα 8 
ἐπιρεαἐπιδη ἶδ, φς ἥμπὲ απΐγηο ἃ 0 Υ- 

δ. 106 νετῦο τραγῳδεῖν ν. Υ]οίοτ, 
4 1, χχὶ, 14. υ. δ0ῦ. ϊοπγ58, Η δὶ. 

᾿!, 103. ἀς ἐπαπιρηΐ ρΡοτῖρᾶ : εἰς πλού- 
του μᾶλλον ἐπίδειξιν ἐπιτραγῳδουμένη. 
Οοττι. 

μυρίας μὲν γὰρ Οπήβϑυιη μὲν ἃ Ῥ]ὰ- 
ἴδτομο πξος ῥγοΐδγοπίθ οηβοὶ, αὐ ΑρΟ]]. 

. 108. Α, Μοχ ἴάεπι ἐμποδίξ, ἡμῖν ρτὸ 
μῶν. Νοὸπ πιᾶ]θ, Ῥῖὸ αἰίεο ἐδιηθῃ 
βίδηξ Αυρ. οἱ Τὺυν. οὐ) Εά, νει, 
Ηειν Ὁ. 

ἐμποδίζουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θῆ- 
ραν] Ὑἰπάοθ. Ἐ Ε΄, ῬΙαΐαγοι, ἡμῖν : νεσ- 
βἷο βίου! ἰπ δἰ αὰ οπὶπθ δυΐ!, ἐπιροαεπέ 
ποβίγαπι ἐἦια ἀὐομραϊοποηι. Θήρα, αἱ 
Ρ. 16. θηρεύειν, ἐγοη θη εἰβοίτηα Ῥ]ἰοπὶ 
εβὲ τιοίδρμοτα δὰ νεπίδιὶβ ἱπάδραϊο- 
πη, ποίβία ποῦὶβ ἰπ Ἐρίβίοϊα Οπιοα 
εὐ 1). Ἀ, Ρ. 41. ἡΥυττ. 

ἐρώτων δὲ] Ὑυϊροὸ τε ῥτὸ δὲ, ηυοὰ 
Ρτθοπς Ταῦ, Ῥαγ, [π|0], Μ8. εἱ Ρ]α- 
ἴδτο, ἨΞΕΙΝΡ. 

καὶ φλυαρία5] ΟἸγταρὶοα, φλναρίαν 
καλεῖ ὃ Πλάτων πᾶν τὸ περιττὸν, οὐ μό- 
νον τὸ ἐν λόγοις, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἔργοις. 
Θυκδβὶ Βος ῥσορτίιπι εββεὶ Ρ]ἰοηῖβ, Ατὶ- 
Βίορἢ. 1 γεβέγ, 159. Φλναρία ταῦτ᾽ ἐστὶ 
τὰ μεμιμημένα. Χϑηορμ, ὕντορ, ἱ, 4. 
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ἡμᾶς πολλῆς, [ὃ. 590.] ὥστε τὸ λεγόμενον ὡς ἀληθῶς τῷ 
ΕΙΣ δ, ΄ ᾽ "»" ᾽ ἈΧ -Ὁ 

ὄντι ὑπ αὐτοῦ οὐδὲ Φρονησαι 

11. ὦ παῖδες, ὡς ἄρα ἐφλυαροῦμεν ὅτε τὰ 
ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία ἐθηρῶμεν.---ϑί8- 
{πὶ μοβὲ πολλῆς ἀδθδὶ δρυαὰ ῬΙ]υΐδτοῃ. οἱ 
Ιδιὴθ!, ΠΕΙ͂Ν. 

8. 30. ὥστε, τὸ λεγόμενον ὧς ἀληθῶς, 
τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγ- 
γίγνεται οὐδέποτε οὐδὲν] ὅ8:1. Οτδοᾶ οχ- 
Θηρία οπιπὶϑ. Ὑϑγβίο ϑίσα!α δα νεγθαπι, 
βεά πυὶΐο οὐπὶ βεπβὰ, μὲ αἰοέέμ, φμαηι 
ὕετὸ τεῦοτα αὖ 60 πέμμα βαρεν ποῦὶβ αὐἀ- 
σεπὶ πρισμαγε πε αΐεπι8. ΟἸδυθῖυβ 
Μαμπηοτγίυ 1. ο. οἰγοιπης 515 Π}18 ΘΑΤ Ἰ ὉΠ} : 
τὸ ΡΥ ἐϊΐο πὲ βαρεγε φιΐάομι εἰΐα ἴῃ τὰ 
»οϑβίπιιιβι Ἱπιροαϊτα βοηΐθηδ ἃ Θχρε- 
ἀϊεπάα νἱἀείαγ: πὲ, φιοῦ ὑότὸ Ῥγουεγὑῖο 
εἰἰοϊέαν, οιπῖπο πὸ ϑαρεῦε ηιΐϊάδηι τ- 
"" οὐ ἐρϑὸ ῬΥΟΡΙξεΥ σΟΥ̓ΡιΒ ῬΡοδϑίπιμδ. 

Ἰοίο, οὐδὲ φρονῆσαι τι ἐγγίνεται, πειὸ 
εοσίίαγε φιϊάφμανα ἰἰοεξ, αὐυδδὶ ῥτόνοτ- 
Βίατα δοοὶριασ, ΠΙυὰ τὸ λεγόμενον 5Βῖᾳ- 
πίδοιτγα, φεοά ργουενϑῖο αἰεὶ, δεσμη- 
ἄπηι Ῥτγουονὲὶ βοπέρπεέϊαμα, ὑτὸ κατὰ τὸ 
λεγόμενον, πειηΐποπι ἤυρὶί, θὰ ποη- 
ἄπ 58 118 νυ ϊρο σορηϊυπι, ὡς ἀληθῶς, οἱ 
ἀΐθι τὸ ὄντι, οἰΐαι8 ἰοοὶβ δα ἀϊ, Ῥτχίιβ 
λα οσουγηῖξ πὶ Ῥμδάοπο 8. δ0. θ2. ἀρυὰ 
ῬΙυίδτον. ἀθ Αἀυ δέοντα οἱ Απιου Ρ. 68. 
Ε. ἀλλ᾽ ὡς ἀληϑῶς ἐν ταῖς τοιαύταις με- 
ταβολαῖς " ΕΞ ὄμματ᾽ εὔνου φωτὸς ἐμ- 
βλέψαι γλυκύ" (Ἐποιπδᾶυβ αρυὰ ἘλιΒο Ὁ. 
Ρ. Ἑ᾿ ν. Ρ. 238. Ὁ. Τρὶς γὰρ, ὡς ἀληθῶς, 
μυρίοι εἰσὶν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ----. 
Τϊοροηϊδπὰβ δρυὰ ουπιάδη νἱ, Ρ, 262. 
Ὦ. καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς παντὶ γεννητῷ 
ξώῳ θανεῖν καθείμαρται. Νδο πιΐηιι3 
δῇ χεῦπο ἢοΟ υδὰ Βεηβθρυδ δδὲ τῷ ὄντι, 
εἴ ὄντως : ν. ς. ἴῃ ῬΙαίοπο 1ρρ. ν. Ρ. 
609. Ὦ. πρώτη μὲν τοίνυν πόλις τέ ἐστι, 
καὶ πολιτεία καὶ νόμοι ἄριστοι, ὅπου τὸ 
πάλαι λεγόμενον ἂν γίγνηται κατὰ πᾶσαν 
τὴν πόλιν ὅτι μάλιστα. λέγεται δὲ ὡς 
ὄντως ἐστὶ κοινὰ τὰ φίλων. χὶϊ. Ρ. 686. 
Οὐ. παρθένος γὰρ αἰδοῦς Δίκη λέγεταί τε 
καὶ ὄντως εἴρηται. ἰθϊά, ν. 692. Ε, ὄντως 
ἐπικεκλωσμέναι. Ἐρίποπι. 708. Ἐ.. τὸ 
λεγόμενον γὰρ ὄντως αὐτὸ αὑτὸ ἀγνοοῖ" 
ἷ, 6. παρε, φμοί ἀἰοὲ βοϊεί, τέύοτα ἀσοϊἰοΥϑέξ, 
ἦρβε 86 ἴρβιωι ἱρπογατεῖ, Ἠεβιϊιιαπάυτηα 
Χεπορβομῖὶ ἴῃ Ξστηροσῖο ἶν, 8. ὄψον μὲν 
γὰρ δὴ οὕτως ἔοικεν εἶναι, ὡς κρόμμυόν γε 
οὗ μόνον σῖτον, ἀλλὰ καὶ ποτὸν ἡδύνει" 
αἱ βου αίυν, ὄψον μὲν γὰρ δὴ ὄντως ἔοι- 
κεν εἶναι τὸ κρομμύον, ὅ γε οὗ μόνον σῖτον 
ἀλλὰ καὶ ποτὸν ἡδύνει" ἷ. 6. αἰϊέμιηι ἐπΐμι 
τεύδγα (βεομπάια Ἠοπιετὲ ἐ  αἰπγα) υἱ- 
εἰδεῖεν οὐδοηΐμρη 6886; χιῖρρε φυοὰ πον 
ηοίο εἰ, 8εὰ εἰ ρμοΐμηι, βιιαυ ούεηι 

“» ͵ ᾿ 

ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐ- 

γτοάἀαί. Απιιιδάνογίοπάυτ ἰπ ἀπβίοίε- 
Ἰΐσο το ἀθ Μυπάο ςβρ. υἱ. ϑυ]θυτρ, 
τ, ἢν ν. 39, ἄλλα δὲ ἄλλοις ἐνεργούμενα 
κατὰ μίαν πρόσταξιν, ἢ νόμιμον ἐξουσίαν, 
σάζει τὸ τοῦ ποιήσαντος ὕντως, Πόλις 
ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, Ὁμοῦ δὲ παι- 
ἄνων καὶ στεναγμάτων" αἰΐα αἱμέεηι αὖ 
αἰϊὶ8 ἐπ κοο ταμπᾶο ἰτασίαία ϑρομπάμηι 
ππίι πιαπαάπξιπ αμὲ ἱορὶἐπιαπε μοί 8ία- 
ἐεπι, ἀδηιυπδίγαπξ εἐ πεν 6886 οδέεπ- 
ἀπ ἐπ μοεία αἰεσίμπι οαὲ. ΒΟ ϊοθὲ 
Ξόρ ος ἢ 5. (Εάϊρ. Τγτ. 4. ΟἸ  οπιδοι8 
ἀρυά Βίοῦ. ΕἸοτῖ!, χονὶ. Ρ. 684. βραχὺς 
γὰρ ὄντως ὁ βίος, ἣ δὲ τέχνη μακρή---- 
Ῥιυίΐδτομυ5 ΟΡ. Μογαὶ. ρΡ. 62. Ὁ. 104.4. 
107. Ε. 109. ΕΒ. ἄλγος γὰρ ὄντως οὐθὲν 
ἅπτεται νεκροῦ" ΌΪ νοεβϊ ᾿πίετ)θοίαπι 
ὄντως ϑεητοπίΐδπι δἰϊυπά δ βιιπιίατῃ βίρτιῖς 
ἤσδι : ἰΐοπι 118. Ε, 917. Ο. 920. Ε. 1. 
ΟΒγυβοβίου, Ηοπι!. ἀ6 Βαΐο εἰ Ῥτονὶ- 
ἀδηίία ε. 1, Ρ. 1256. Ὁ. ὄντως θάνατός 
ἐστι ἐν τῷ λέβητι. Ἐπλ ᾳυοά Ποὺ ἱπ 
Ῥπαάοπίὶβ ἰοοο οβὶ τῷ ὄντι, ᾿ΐδην 6δβί πὶ 
Οοτρ. ῃ. 800. Α. οὐ γὰρ ἂν θαυμάζοιμ᾽ 
ἂν εἰ Εὐριπίδης ἀληθῆ ἐν τοῖσδε λέγει, 
λέγων, “ Τίς δ᾽ οἶδεν εἰ τὸ ζῇν μέν ἐστι 
κατθανεῖν, Τὸ κατθανεῖν δὲ ἔξῇν᾽ ---καὶ 
ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως τεθνᾶμεν. ἜΕρ. ἰν. 
Ρ. 448. ἀγνοοῦντες ὅτι τῷ ὄντι ὥσπερ 
ὕδραν τέμνουσι. Ἔθρ. νἱ. Ρ. 4714. Ἐ. καὶ, 
τὸ λεγόμενον, τὰ καλὰ τῷ ὄντι χαλεπά" 
εἰ, φιοά ἐπι γγοτενδὶο αἰοϊξμν,, Ὁετιη εϑέ, 
μείονα διϑπὲ αἰβιοϊα. ῬΙαΐατοι. ν]]. 
840. Οοην. ρΡ. 169. Β. ἈΑρορίμτι. 1.8- 
οοπ, ᾿. 313. Ε, ΑἸοῖν, Ρ. 193. Ο. τὸ 
μὲν Σωκράτους ἡγήσατο πρᾶγμα τῷ ὄντι 
θεῶν ὑπηρεσίαν εἰς νέων ἐπιμέλειαν εἶναι 
καὶ σωτηρίαν" τοίοτίυν Θηΐπι δὰ Ῥ]δίυηΐ5 
ἀϊεΐυπν, εἰς ἀοβηϊομεβ ἃπιογαη), ηεὲπὲδ- 
ἐενίιμα αὐΐδ μγωϑεϊξεηι αὐ συγαπάοβ δὲ 
βογυαμίος ἡμυεπέβ. Ἰοῖο ΟὨγυ8. Οτ. νἱ], 
Ρ. 120. Α. ἵνα μὴ παρέχωμεν τῷ ὄντι 
καθ᾽ Ὅμηρον τὰς πόλεις εὖ ναιεταώσας. 
χὶ. ρ. 180. Ὁ. τῷ ὄντι ὡς ἐν ὀνείρατι μά- 
χὴν διηγούμενος. ΝΙυΒοπΙῸΒ ἀραα ϑίοι, 
ΕΠοΗ͂]. ᾿ἰν. ρ. 371. ταῦτα γὰρ δὴ τῷ ὄντι 
ἱκανὰ κατατρίψαι βίον ἀνθρώπου ἐστί. 
βἰρηϊῆοιι πέβο τοίοετὶ δὰ ποϑῖ]ε ἀϊοίυτα 
ϑοογθῖῖθ. δριιὰ Χοπορὶι. Μεπι. βοσυ, ἵν. 
7. 8. εἰ θ6. ἔφη δὲ ταῦτα ἱκανὰ εἶναι ἀν- 
θρώπου βίον κατατρίβειν, καὶ ἄλλων πολ- 
λῶν τε καὶ ὠφελίμων μαθημάτων ἀποκω- 
λύειν. 6165 ἀρυὰ ϑ1τὸ0. χουν]. Ρ. δ24. 
ἤπ. τῷ ὄντι γὰρ μέγα καὶ ἀξιόλογον, καὶ 
πήρας, καὶ θέρμων, καὶ λαχάνων, καὶ ὕὅδα- 
τος μηδενὸς φροντίζειν" τεΐετίυγ δα Θχαι- 
Ραμ Ογαίοῖῖθ. Ηπς ορϑεενδέϊοινδὶει δά 
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δέν. χαὶ γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μάχαφ" οὐδὲν ἀλ.- 
λο παρέχει ἢ τὸ σῶμα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυμίαι. διὰ γὰρ 
τὴν τῶν γρημάτων" κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι ἡμῖν" γίγ- 
γονται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζόμεθα κτᾶσθαι διὰ τὸ 
σῶμα, δουλεύοντες τῇ τούτου θεραπείᾳ: καὶ ἐκ τούτου 

-τὐ δὲ ἌΔΗΦΟΙ: τὰ “ς.---ὐ μάχας καὶ στάσεις ΤΊ.---ν κτημάτων ΦΟ.---π χρήσεις 
α.-- ἡμῖν κά ὙΔΙΠΦΟΞ.--- πάντα ταῦτα ΓΓΔΕΞΠΥΦΟΘΗΙΠ,: ταῦτα πάντα "-.--- 

Ἰαϊοπίθς δήδιυς ἴῃ εοτῖρίοτ θα 8 ἰοσοϑ ἀδητὶ- 
αὐτόταπι ἀἰδρτγοποπάθπαάος. ΚἾΎτΥ, 

8, 30. τὸ λεγόμενον} Ηἰς, υδὲ ποι νο]- 
διλτὶ5 φιαιόδιι, 86 ργόρῆδ νϑγὸ ρ Σ[090- 
Ρἱνογασν βοπίσπιϊα ργοΐεγειγ, ἰητθγροβίταπα 
ἴος τὸ λεγόμενον, χᾷο ῥτουθιθὶδ, σογίθ 
συΐρο ἑτοχιυθηίαία ἰοαυσηπα! ροποτα ἴπα]- 
σδπίοῦ, πὸπὶ αἱ ᾿μβᾶπι Γοΐογίυγ βοπίδη- 
ἔδηι, ϑεη δὰ Ἰοσατόποπι πδπς οὐδὲ φρο- 
νῆσαι ἐγγίγνεται. ἨΕΙ͂ΝΟ. 

ὡς ἀληϑῶς τῷ ὄντι] Ηδο ἐϊς παραλλή.- 
ἌἍου ροβ᾽ῖ8. Θ᾿ πι]ΠΠον ἀς δρ. ἱ. Ρ. 347. 
Β.. ὁ τῷ ὄντι ἀληθινὺς ἄρχων οὗ πέφυκε 
τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖσθαι. ΤΑΙ, 
Ὁ. 188. Ὁ. τοῦτον----ἐγὼ κάλλιον ἐθεασά- 
μὴν ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὡς ἀληθῶν ἐπιδεικνύ- 
μενον. ἩΈΈΙΝΡ. 

καὶ γὰρ πολέμους καὶ στάσεις κ. τ. λ.} 
Ἄρρατγοῖ δὲπο ἀποῖα5. ΘΟΙΟ ἴπ ΟἸσοτγου β 
ἀϊδρυΐατίοπο, πα ΕΡ᾽ουτουβ Τοτγηπηΐαβ 
αἴδππ ἱνἀποσίίαγ ΒΊπ. ἱ. 18, “ Ουρίαἴζαιο9 
ΘΠ πὶ βυπῆ ἱπι88 14 0165: ἡ ἢοπ τπηοο 
Ξ'πραϊο8 Βοηνΐηδι, 5ε πη νουβὰβ ἔδπιὶ 19 
ἐνοτίαηϊ ; ἰοίδηι οὔαην [ἀθοΐαοίαη 5:8 ρὲ 
τοι σαι, Εχ σπρὶά πεῖδαν οὐϊα, 
αϊβοιάϊα, ἀϊβοογάϊα, κοάἀπομος, 6} α πΆ5- 
οσὐπίωυγ : πο ἢ 5656 ζυτ5. ΒοἸυτη ποία, 
δε ἰᾳπίυτ 1 41105 στο ἱπιροῖο ἰπουῖ- 
Τυμ ; 5εἀ 1πίὰ59 οἴϊαιη ἴῃ δ Ἶπ}}8 Ἰπο απὸ, 
ΤΟΥ 56 ἀϊδεϊθοπὲ ἀἴηθε ἀϊβοογάαπε; δχ 
ἄπο νἱἽξλπι ἀπ τ ββὶ πιᾶ πὶ πδοο 586 δξί οἰδοὶ; 
αὐ ΞΠΌ 65 βοΐ πὶ, ἀπυρυ αία εἰγοῃ)ο 534 - 
406 ἱπαπὲΐαίθ οὐμηὶ δὲ θύγογε, υϑέσγο ἢ - 
πθαβ σοηίοπίιβ, 'πὸ τορτί τ ἀἶη 6 ροβοῖξ 
δὲ δἷπϑ τηδίυ νίνετε. Ῥίδιοπῖσα βεπίεπ- 
(Δ αυπϑὶ ὁχ ἔνητδ ἰαἴα ἱπ δἰ Ἰουίπη βοτρία 
τηδη αν : οἤθβαπα σοτηπιυπῖο ταρογτατῦ 
σἕαηη ἱπ ρ πίοϊα ΤΆΘΟΌΙ ἐν, 1. δὰ ααοτη 
ψετθΏ αὐ Ῥιϊσευβ, αἱ βοϊθξ, τλὰϊ- 
ἵπηὸὺ ἀοείϊπηῖϑ δά ζοεγοὶ, πΐγυπν αιοά Ρ[4- 
[οπῖβ ΟῚ ται, ἥ υττ. 

τούτου] ῬΙαίατος. ἀπὸ τούτου. ποη 
τη ἴθ. Μοχ Δ η0]} }.ἢ. χρησίμων : τπαῖο. 
Ῥείη Αυς. γίνονται. ΡΙυΐατοι. ἐγγίνον.- 
ται. Εἴπο πιβῖα σάυ558. ΕἼΒΟΗ, 

ϑιὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν 
Ρμωά. 

πάντες οἱ πόλεμοι γίγνονται] Ηπιε ἰπ 
ποβίγτο ΟἸ γπιρίοάοτί ϑχοαρίο Οὐ, ἢ, 
85, αὐνουβὶα [οοὶς, δηϊπυδνδεί πΈ!Γ, 
Ῥηνμαπι μ᾿. 17. τί φῇς; διὰ τὴν τῶν 
χρημάτων κτῆσιν πάντες οἷ πόλεμοι γί- 
βονται ; οὐ γίνονται οὖν πόλεμοι διὰ 
κάλλος, ὡς ὃ Τρωϊκὸς διὰ τὴν Ἑλένην ; 
Τινές φασιν, ὅτι ἄνευ χρημάτων πόλεμος 
οὐ γίνεται" δεῖ δὲ χρημάτων καὶ ἄνευ τού- 
τῶν οὐδέν ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων. 
᾿Αλλ᾽ οὐ τοῦτό φησιν ἡ λέξις, ἀλλ᾽ ὅτι 
διὰ τὰ χρήματα οἱ πόλεμοι γίνονται. 
ἤΛλλλοι φασὶν ὅτι χρήματα καλεῖ Πλάτων 
πάντα τὰ κτήματα' πάντες οὖν οἱ πολέ- 
μοι διὰ τῶν κτημάτων γίνονται" κτῆμα δὲ 
καὶ ἡ γύνη. 
γινέται πόλεμος καὶ διὰ τὸ μὴ δουλεῦσαι. 
Θυοταπι ἐπ πὶ ρᾶῖ5 δεῖ δὲ χρημάτων ---δε- 
ὄντων, οβὶ Πρδιποβίθθηῖβ ἐχ ΟἸγπίῃ, ἰ, ἢ. 
8. Ο. ΑἸπόγα Οἰγταριοάοτὶ δπποίδιϊο 68 
Ρ. 09. πῶς διὰ τὰ χρήματα πάντες οἱ πό- 
λεμοι γίνονται ; πολλοὶ γὰρ καὶ δι᾽ ἄλ- 
λας αἰτίας ἐγένοντο" Ῥητέον οὖν ὡς μὲν 
“Αρποκρατίων, ἢ ὅτι ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἢ 
ὅτι καὶ ἣ τῶν Χαφύρων ἐλπὶς ἐπιτείνει 
τὸν πύλεμον' ὡς δὲ Λογγῖνος, τὰ ἐκτὸς 
πάντα χρήματα καλεῖ. οἱ δὲ ᾿Αττικοὶ ἐξή- 
ηταὶ, ἐπειδὴ ὀργάνοις χρῶνται τοῖς χρή- 
μασι πάντες οἱ πολεμοῦντες. Κάλλιον 
δὲ πόλεμον ἀκούειν τὸν ἀναγκαῖον" διὸ 
ἀναγκαζόμεθα προσέθηκε. κι τ. Δ. Ἐχ 
δἷβ ἀπὺ5 ᾿οπρίπυβ νϑγατα νἱἀϊς, Ἐ]υβααδ 
σλι598. πυπο ἰοσυπὶ Ἐυδηκόη, ροβυῖτ ἐπ 
Ἰλιββοσῖ, ἠδ Τμοπρῖηο ᾧ. 6. Ρ. 8. ὠνε 
ὁταίίοτι ἃ ϑυϊάα πιοτηογατοῦ, ἱπάφημνϑ ἔδὰ- 
Ὀποῖο Β. 6. νοἹ. “ἴ, ῥ. 61. εἰϊαξαγ οὐδ τι 
80 Ηστηνΐα ἴῃ Οοιηθπε, Μ8. ἴπ Ῥῖνα:- 
ἄπει Ρ. 50. εἰ 183. Αἰτοῖ Τπ!ουρτοίθβ, 
Ὁ ΟἸγαιρίοδοτο ᾿δἱάσην Ρ. 86. ὕνυττ, 

καὶ ἐκ τοὐτου---διὰ ταῦτα πάντα] 1. 6, 
εἰ ἐὰ αὸ φοὐΡοΥγὶ8 οαιι88α, ῬΥΟΡΓΕΥ ας 
σιριϊαίος, εἰ πορποΐΐα, οἴξαγη, ἐτασίαπᾶς 
Ῥϊοβορηῖα ποδὶς ἐπιεγεῖρι αν. Ὀϊῆε- 
γϑ απ ἰπίοῦ διά τι, ὈΥΌΡΕΕΥ αἰϊῳμὶά, ἐξ 
διά τινος, ΡΕΥ αἰϊημδά, αἀὐόταπι πος ἐπϑέγε» 
τιϑηΐῖ, πὰ ργοροκίεὶ ΩΣ 

11. 1, 35. 

Πρὸς οὕς φαμεν, ὅτι ἀλλὰ ᾿ 
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ἀσγολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ πάντα ταῦτα." τὸ. 
δ᾽ ἐσχατον πάντων, ὅτι ἐάν τις ἡμῖν καὶ σχολὴ γένηται 

ἀπ αὐτοῦ καὶ τραπώμεθα πρὸς σὸ σκοπεῖν" τι, ἐν ταῖς 

ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ παραπίπτον θόρυβον παρέχειξ 
καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύνασθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ 

καθορῷν τἀληθές. ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται ὅτι εἰ 

μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἰσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ 

5. ὑπ᾽ 1,.---" ξητεῖν 6.---ς ἂν γ᾿ Γ.---ἢ περιπίπτον Δ.---" παρέξει ΓΛΥΟΕΗΙ.---ἰ οἵσ- 

λιαῦθε σοπίυβα ποῃη}}}8, τοργοϊθπαϊ 
ΟἸπιρίοάοταβ π᾿ δηποίδεϊοπο τηοᾶο Ἀρ- 
Ῥοβῖία, Ηδπο διιῖθπι ρατίειῃ καὶ γὰρ πο- 
λέμου----τὸ δ' ἔσχατον πάντων, ομιἰδιὶ 
ΟἸδυαιβ ΜΙαπηοτία9 ], ο, υττ. 

φιλοσοφίας πέρι] μοά αὐ γμλϊοδο- 
γϑαπα αἰἐΐπεῖ. Ἐτυβέτα σοτη ρὶ δα ν᾽ 115 
ΟΡ 58. δ18ς, 1ἷ, Ρ. 273, νοἱ φιλοσοφίαν 
πέρι. ὅς, φιοά ἄρτθ υς δίίυ τε ΕΊΒΕΟΝ,, 
ἘΛ δ Ύρμτ, Ρ. 8, Β. καινοτομοῦντός σου 
περὶ τὰ θεῖα, σοπίτᾶ ρ᾿. ὅ. ἃ. καινοτο- 
μοῦντα περὶ τῶν θείων. Ἠετνη. 

διὰ πάντα ταῦτα] [{8 ρτο ταῦτα πάντα 
Αὐρ. Τὰ. Ιδπ0}. πεινν., 

τὸ δ᾽ ἔσχατον πάντων] Ἡδπο οἱ ρτοχὶ- 
ΠΠ8 ΠῚ ΒΘ Ὠ ΤΟ ΠΕΪΔ ΠῚ τυ ἐδ 115 ἔργα νου 8 οἰἰδὲ 
ῬΒ]Οροπὺβ πὶ Ατὶβίοι, ἂς Απῖμια 110. 1, 
Ρ- 2. ᾿Ἰπάξαυε βιιϊάδβ 'η Νοῦς, υἱ τηοποὶ 
Κυβίοτ, Ἱπάϊάοπι ργοξεοίιβ β᾽ θυ ρ] ̓ ς, ἴπ 
Απηβρίος, ῬΊιγ5. ἵν Ρ..1, Β, εἰ δὲ καὶ τὴν 
χωριστὴν ὑπεροχὴν τῆς ψνχῆς ἐννοῶν, 
πρὸς τὰς ἀπὸ τοῦ σώματος γενυμένας 
ἀσχολίας αὐτὴν (τὴν φυσιολογίαν) παρα- 
βάλλοι, τότε ἂν τελέως ἀγαπήσοι τὸν 
θάνατον. Ἑοττηυϊα ὈγποΙρὶΐ, αυᾶτη 1116 
ἴζθτα ἱτητησίαν!, Αι σας. οϑὲ δ] οραπᾶτ ; 
δηποίδία ὙἼροῦῖο οἱ Ἡοορενθοηῖο ἀθ 
Ταϊοιίβτη!β Ρ. 11. ῬΙαΐατοι. ΒΌ}]} Ρ. 45ὅδ. 
Ἑ, τὸ δὲ πάντων μέγιστον, ἐξ ἀνεφέλον 
καὶ διαίθρου τοῦ περιέχοντος ἤχησε φωνὴ 
σάλπιγγος. ἷἱ. 6, φιιοίί ατΐθην ομιπλιηα 
"παχίγεμηα ἐταΐ, ἔθου εὐαΐ, φιοὰ 6 5μᾶο οἔ 
ΒΕΓΘΉΟ αὐγὰ Ἰπβοπαῖξ πος ἐμ. Ἰλιοῦ!ο 
Ρ. δ14. ἢ. Ατήίβιια, Ῥαηδίμοπδῖοο {. 1. 
Ρ. 101, τὸ δὲ πάντων μέγιστον, ὅτι καὶ 
τῆς πολιτείας κινηθείσας---.κατεστήσαντο 
μὲν τὰ οἴκοι---, Ὑτγιδῖατ βυθὶπάθ, ὑτὸ 
τὸ Ῥοβὶΐο ὃ, δὰϊ γὰρ ῥτγὸ ὅτι, υἱ δὰ ΡῬ]ὰ- 
ἴδυοθυτη ποι ιτυβ, ἌΤΙ, 

παρέχει] Αυρ. εἰ Βδβ. 2, παρέξει. 
τηᾶϊθ, (σία βεαυϊέυτ ἐκπλήττει. Πα- 
ραπίπτειν 6ϑι ἀϊσυπίυτ, ηὐ ἐπέογυδηϊμπξ 
φάδα δἰ (οτίιτο, δἴααθ δάθο ἐθηίροῦε αἰξ- 
ἐπὺ πδαπο ορρογίυῃο, ΕἼΞΟΗ, 

ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται) Ἐυγδι8 
νἱβ ἔοστταυε τῷ ὄντε ΠΟΥ τὰ : αὐ τθ- 
ἴοσταν δὰ Ἰὰ ᾳαοὰ ̓ η10 ΒΌ}05 δ, ἀϊοίυπι 
οἵαῖ ; δϑὲ ϑῴστη ἢ Θχϊίὰβ αυεοβ ]ΟἢΪ5, 
αὐθπὶ οδέοπαοναί ἣ ἄτραπος, βοπιϊέα. [1ἃ- 
406 δέδεικται μἷς ορροτίαπθ ἀϊοῖτουτ : ἀξ, 
Βὶ γϑοῖθ τηθτηἰπὶ, 80] δρυᾶὰ Ρ]δίοπειη, 
σοτῖθ ἀρυὰ Ρ]οίπ. ηαἱ τἰοῦιβ Ὁ 110 Ρθη- 
'ἀεε, Ἐπποδᾷ. ἵν. "ἢ. ν. ἢ. 4561. Α. καὶ 
εἰ μὲν αὐτάρκως δέδεικται" εἰ δὲ μὴ, καὶ 
δ ἄλλων δεικτέον" 110. ν], Ρ. 464, Α. 
ῬΙυΐάτοι, ἀθ ηδπα, τε ΑἸίθπο Ρ. 
821. Ἐ. ἄρα δέδεικται περὶ χρημάτων εἷ- 
ναι νόμος" ΄φυδηιαύυδᾶτη ΘΟ 0 6βί βυβρβοίδ. 
Αὐδβεά, Οτδι, ᾿ουοίτ, ἢ. Ὁ. 454. πᾶσι δέ- 
δεικται" οπιπιῖδιι8 σορπίξιη, εἰ οδίξηδμπι 
ἐδὶ. Χοπορὶι, Οὐτορ. 11. Ρ. 623. Ὁ). νῦν 
δέ φημι ἡμῖν καὶ δέδεικται ἡ μάχη" 05- 
ἐεπαϊέιν, οἠεγἔμ ποὺὶβ οσοαβὲο ρΡυρπαπαΐϊ. 
Αἡϑδίοι, ἀθ Οεποτζαΐῖ. δὲ (οσγιρ, ἢ, 10. 
ἀεπιοπδέγαξιι ποΝὲβ ἐδί. Ῥτοοὶ. ἴῃ ἙΤηι. 
ῬΙαῖ. Ρ. 117, 329, Τηβᾶτ, ΤΊθο], Ρ. 478. 
Ετ εἷς βδβεῖτα δρυα τηυ]το8. ἡ υττ, 

δέδεικται] Ἡ. 1. εβὲ νιαπὶ  ϑϑέιοη ε8ὲ δἕ 
ἐαριογαίιπη, αὐ Ἰβοοῖ, Ῥάποσ. δ, Μοτ. 
Ρ.- 95. δέδεικται γὰρ, ὅταν τις πολεμῇ 
πρὸς ἀνθρώπους ἐκ πολλῶν συλλεγομέ- 
γονς τόπων, ὅτι δεῖ μὴ περιμένειν, ἕως ἂν 
ἀθροισθῶσιν, ἀλλ᾽ ἔτι διεσπαρμένοις αὖ- 
τοῖς ἐπιχειρεῖν. 1ὰ, Οταῖ, δὰ Νίοοεϊ, 
ϑίορἢ, Ρ. 16. Ε-. Καὶ μὴν ἐκεῖνό γε φανε- 
ρὺν, ὅτι δεῖ τοὺς ταῦτα δυνησομένου---- 
μὴ ῥαθυμεῖν, ἀλλὰ σκοπεῖν, ὅπως φρονι- 
μώτερον διακείσονται τῶν ἄλλων, Δέ- 
δεικται γὰρ, ὅτι τοιαύτας ἕξουσι τὰς βα- 
σιλείας οἵασπερ ἂν τὰς αὑτῶν γνώμας 
παρασκευάσωσι. ΤἸία 8ὶ ἢ. 1. σδρίδ5 νοτ- 
θυτῃ δέδεικται, ποτ αἱ 1ρ8], αὶ ἰοᾳυεπίθϑ 
μῖς ἱπάἀσσυπζαγ, ρῥμοβορῖδ, αὐἱὰ δἐδὲ 
ἀεοπδίγαξμπηι βὶϊ, τπιαττοπί, ποτὶ Ορὰβ 6ὁπὲ 
οὐτὰ Ἡδυκάϊο ϑροοίπι. Οπῖς Ρ. 16. ΘἸηθη- 
ἄδτο δέδοκται. Ηειν ἢ. 

ἀπαλλακτέον] Ἡ. 1. υἱ δρπὰ Τυγείδτα, 
ἴῃ Απάοο, μ. 202, ἢ τοὺς νόμους ἐξα- 
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"αὶ αὐτῇ τῇ ψυχὴ θεατέονξ αὐτὰ τὰ πράγματα" καὶ 

τότε, ὡς οικεν, ἡμῖν ἔσται οὗ ἐπιθυμοῦμέν τε καὶ Φαμὲν 
ἐρασταὶ εἶναι, φρονήσεως, ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς ὃ λόγος 

σημαίνει, ζῶσι δὲ οὔ. [ὃ. 51.] Ἐ γὰρ μὴ οἷόν τε μετὰ 
τοῦ σώματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν θάτερον, ἢ ῆ οὐ- 
ἀροου' ἔστι κτήσασθαι φσὸ εἰδέναι ἢ τελευτήσασι" σότε γὰ 

αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἔσται ἤ ψυχὴ! χωρὶς τοῦ ᾿ σώμιατος, 80 

σεροὸν ὃ οὐ. καὶ ἐν ῳ ᾧ ἂν ζώμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτά- 
΄ω ἐσόμεθα τοῦ εἰδίγως ἃ ἐὰν ὅτι μάλιστα μηδὲν ὁμυιλῶμοεν 

τώ σώματι μηδὲ κοινωνώμμεν, ὃ σι μὴ τὰἄσα ἀνάγκη, μηδὲ 

ἀναπιμπλώμεθα, τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμιεν᾽ 
ἀπ αὐτοῦ, ἕως ἂν" ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃν ἡμᾶς. καὶ οὗ- 
τω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώματος" ἀφρο- 

εσθαι 11,.--85 θετέον Δ.-- 

λειπτέον ἐστὶν, ἢ ἀπαλλακτέον τοῦ ἂν- 
δρὸς, ἀυσῦιπ) ἀπὸ τοῦ ἀπαλλάττεσθαι, 
ποι ἀπὸ τοῦ ἀπαλλάττειν. ἃ. 28, ἀπαλ- 
λαγεὶς ὅτι μάλιστα ὀφθαλμῶν τε--- καὶ 
ξύμπαντος τοῦ σώματος. Ἰἰὰ ἀνδριστέον 
ἀδυγραΐιτῃ ἃ. 90, συνεθιστέον ἀθ6 Ἐθρ. 
νὴ, ». ὅ20. Ο(. ἀποδυτέον Ἰυ]ά. ν, Ρ. 457. 
Α. παρασκευαστέον ΘοΙρ. 8. 135. δ] 
ἐτυβίγα ἀοδιάθγαραπι ἑαυτόν. περικαλυπ- 
τέα Αὐδίορι. Νυν. 724. ἡττητέα Τιγ- 
βἰβισ. 4δ0. φυλακτέον Χομορἢ. (ἔροπ. 
νἱϊ, 86. Τίλ πειστέον, οὐοαϊεπάπηι, υδ]- 
υἱβ. Ηξιν. 

οὗ ἐπιθυμοῦμεν--- φρονήσεως: Τάταῦ}, 
φρυνῆσις, χαοὰ ρῥτορανὶε ΕἸΒο 6 Τα5, πο- 
ἰδῖυβ ρῥγορίοσθα ἃ Ε, Α. γον δὰ 1)6- 
ταοβί!. Πιορτπ, 8, 16. ἀ6 Ἐδρ. ν, Ρ., 638, 
Β, αἱ δὲ λοιπαὶ (τέχναι), ἂς τοῦ ὄντος τι 
ἔφαμεν ἐπιλαμβάνεσθαι, γεωμετρίαν τε 
καὶ τὰς ταύτῃ ἑπομένας ὁρῶμεν ὡς ὄνει- 
ρώττουσι μὲν περὶ τὸ ὃν εἴς, Ἐυτὶρ. 
Ηρ. 101]. Πῶς οὖν σὺ---οὐ προσεννέπεις 
-- Τήνδ᾽, ἢ πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύ- 
πριΞ. Ὀοιΐ, ΡΙαι. Η:ρῃ. Μία]. ξ. 2. 
Ἠξινν. 

τε καί φαμεν] ῬΙἴδτον. καὶ οὗ φαμεν 
ἔρωτα εἶναι, φρονήσεως. τα8]6. ἴδταθ} 1... 
φρόνησις. ποῖ πιδ]6 : 18, αἱ πος ποιιθῃ 
σοἢεοτθδέ οὐτὴ νϑγὴβ ἡμῖν ἔσται. ΕἼΒΟΗ. 

ὁ λόγος σημαίνει] 1661]. 68 αυτ Πδο- 
τεπὰβ ἀϊοσία βυπὶ ἀ6 προ ἀϊτη θη σοΥρο- 
ΣῚ5, δ] υδη 8. βοηδαιπι: υἱξ τς. 12. ὅπερ 

ς μηδὲν Ο.---ἰ οὐδαμῶς Ο.--- ἔσται ἡ ψυχὴ ΔΦΟς 
εἴ οὐ 2: ἡ ψυχὴ ἐνθκη “Ὁ μαι ἣν ὡς ἔοικεν ον ΟἿ". 
μὲν ΛΕῚ, καθαρεύσωμεν 5.---α ἂν οἵὰ ΡΥ Ξ. 

-͵ἰ ἐγγυτάτως 5.--οῖν καϑαριεύω- 
--- αὐτὸς οἵῃ μ᾽ Π, δηΐε ὅ ρουῖξ Ἐ.--- 

πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται. Ἐι50Η. 
8. 81. ὁμιλῶμεν] Υἱπά, Ε, ὁμολογῶ- 

μεν. Μεγϑῖο 5ίουϊα, σοηαξετπα. ὙΥγττ. 
ΟἸδυάῖίαπυβ τοίαπη ἴοσιιπι ἰΐὰ τεπῖξ, 
“ἘῸ ϑυΐθπιὶ ἰδιῦροτθ, 400 ψίνίται9, 118 
ἀθπιαπι ΔΡΡτΟρΙ παυ δ ΐτηιβ, ΔΡρἢ οδθὶ- 
ΤῊ ΣΉ Π6, 5οΙΘηζ:θ, δὶ συϑπη ΤΩΙ ΤΌΣ 
ΠΟΥΡΟΓΘ ΟἰδΙΔΌΣ, ΠΕΘῸΘ 1π βοοϊδίαιθ 6]υ8, 
πἶδὶ αυδίο 8 ΠΘΟΘἕΒΟ εβῖ, δυϊτηῦτηα ἀΐ- 
πη ηγὺ5, Τἴβ ΘΠΙΠῚ πιϊμῖτηθ ΤΘΡ ΘΙ ΠΈΣ 
ν᾽ τοβα ἰυγθυϊοπίδαθθ πδίυγα ΘΟΓΡΟΤΊΑ, 
864 ρμυτὶ 8 σοπίαρίοπε 6}08, ἰπ ᾳφυδηΐυτα 
π ῬοΟΒΒύτηιβ, Θτηι85.᾿ ΕἼΒΟΗ, 

ὅ,τι μὴ] ϑὲὶς Εδά, νεΐξ. ὕγὸ ὅτι, φυοά 
αὐτὴ ϑέθρἢ. Ῥοβίθσίουθϑ ἀράοδχτυπε, ὅςΒο)]. 
τὸ ὅ,τι ἴσον τῷ καθόσον (αἵ δυρτα καθό- 
σον ᾿μὴ πολλὴ ἀνάγκη μετέχειν. αὐτῶν, 
ἰηίτα ἃ. 73. ὅσον μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῇσ- 
θαι") λείπει δὲ τὸ κοινωνεῖν αὐτοῦ, ὅπερ 
δὴ νοεῖται καὶ συνυπακούεται. ΟΘυξ 80- 
Ροβυϊε ". 1. ΕἸβοιιθυ, 6 ΟΠίοπθ Ρ. δ2. Β, 
οὔτ᾽ ἐπὶ θεωρίαν πώποτε ἐκ τῆς πόλεως 
ἐξῆλθες, ὅτι μὴ ἅπαξ εἰς Ἰσθμὸν, οὔτε 
ἄλλοσε οὐδαμόσε εἰ μή ποι στρατευσό- 
μενος, ἰπ 5 ὅτι μὴ ἴεγθ ἰάθη δὲ απο 
5. ὈΒΘα]ΘΠ5Β εἰ μὴ, πἰδὶ, ργαἔευιαηι. 
Ηεινν». 

ἀναπιμπλώμεθα] 1. 6. μολυνώμεθα, 
ἐπφιάπεμπιγ, Μ΄, Τῖπι, [δχ. Ρ. 80. 1014: 
Ἀυμπκ. Ἡειν ν᾽. 

ὁ θεὸς αὐτὸ} Οὐ αὐτὸς ΤᾺΡ. 
ἨΈΕΙΝΡ. 

:, 67, 

11. ἰἢ, 28. 
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; ε Ἀ 2 7 Ἁ ͵ὔ . ἢ ’ 6 Ἁ ,ὔ θ 

σύνης, ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τε" ἐσόμεθα καὶ γνωσόμεθα 
»"»"Ὕ ΄“ "» "-" γ , 

δύ ἡμῶν αὐτῶν πᾶν σὸ εἰλικρινές" φσοῦτο ὃ ἐστὶν ἰσως τὰ- 
» "-ὋὉ Ἀ » 

ληθές." μὴ" καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θε- 
Ν᾿ “" ᾿ “ ᾽ -»" Ω 

μιτὸν ἢ. Τοιαῦτα οἶμαι," ὦ Σιμμία, ἀναγκαῖον εἰναι προς 

ἀλλήλους λέγειν τεῦ καὶ δοξάζειν πάντας" τοὺς ὁρ- 

θῶς φιλομαθεῖς. ἢ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως; Παντός γε μᾶλ- 

Ρ ἂν ἀπολύση ργ Ἐ.--- ἀπαλλαττώμεθα γγ7 Φ, 
Ρομϊὶ 1,.--τῦ τε ὁπὶ (.---ἰ τἀληθὲς 1: τὸ ἀληθὲς "Ξ.--" οὐ σώματος δία ἀπαλλαττ, 

ἀπαλλαττόμεθα 8 οἱ το Φ.---" τῆς τοῦ 

Δ.--τ ἡμῖν Ἑ, οὐ 6.- τε διὰ ΔΠΦαϑ.--ὶ πάντως 5..-- ὦ οἣι Δ.--- ἔγωγε α. 

ὡς τὸ εἰκὸς, μετὰ τοιούτων τε ἐσόμεθα] 
Ι. 6. μὲ οοπϑβεπέαποιηι δὲ, δὲ οὐ ἑα  ἐδιι8 
ϑεογβαδίπιμν. 0 σϑῖ, οαπὶ ΤΠ 1ὶ9 δὲ Ῥὸ- 
τἶβ Βοπηϊηΐθι8 : αφαοα δἰπτιημδνθγαΐ 8001 
8. η. ΟἸγπιρϊοάοτυβ Ρ. 18. ὡς τὸ εἰκός. 
οὐκ ἐνδιάζων (1. ἐνδοιάζον) τὸ εἰκὸς, ἀλ- 
λὰ τούτεστι τὸ ἐοικός. ἐπάγει δὲ τὸ 
«ἴσως τὸ ἀληθὲς γνωσόμεθα᾽ διὰ εὐλά- 
βειαν' ἐπεὶ αὐτός ἐστι ὁ λέγων ὅτι ἀδα- 
μαντίνοις δεσμοῖς δεῖ ταῦτα ἔχοντα κατι- 
έναι εἰς ἔδου. ηυοτυπι ροβίτθιμᾶ τϑίθγαῃ- 
ἴυγ δ Ῥ]αιοπὶβ ἀἰοσίαπι ἰῃ ΕδΡ. χ. Ρ. 820, 
Ἐ. ἀδαμαντίνως δεῖ δὴ ταύτην τὴν δόξαν 
ἔχοντα εἰς ἅδον ἰέναι. Θυοά δαυίεπι ῬΙἃ- 
τοὶ ἐστὶ αϊίυς εὐλάβεια, 1. 6. τεἰἐβ᾽ο εἰ 
φαιϊο ἐπ αῇίτηιαπάὰο 6 τεὺι8 αἰυϊπὶδ, 
ζυϊς πῶσ ρεου ατὶβ 6)]08 οἱ ϑοοσδὶλθ οἱ 
οχαπῖπο Αοδάθπιϊε ἰδι5, αἱ νἱἀϊηλι5 ρυὰ 
ῬΙαυίατο!, ἀς 5. Ν. Υ', ρΡ. 5849.Ε, Εἰ 
γϑῖο ἴσως, ζογέαβεβ6, Βαχοθπίῖ65 δρυὰ Ρ]Δ- 
ἰοπεηι οβὲ ὑγοδαπεΐβ, πθὸ ἀυδιίδ 8, αἱ 
811 Ῥσοθᾳ 116, πεὸ ἴδπθῃ Ῥδηθ ΟΟσί ΤΩ, 
οἱ ἂὺ ὄντως ἀϊεταῖ : αἱ 1,86. χὶὶ. Ρ. 69, 
6. ΚΛ. Ἴσως. ΑΘΗΝ. Οὐκ ἴσως, ἀλλ᾽ 
ὄντως, ὦ δαιμόνιε, ταύτης οὐκ ἔστι σοφ- 
ωτέρα μέθοδος ἀνθρώπων οὐδενί. Ἰ)επίαυθ 
ἀϊςείο ὡς τὸ εἰκός" νοὶ ΘΠ ρεῖοθ νοὶ δθυ- 
ἀδηίοσ δοοὶρὶ ροίθδὶ, ΕΠ ρισθ βυρϑυ- 
ἀϊδίων ἐστὶ νϑ9] ἔχει, εἰ τὸ εἰκὸς 51: αυδεὶ 
βυαρδίαπέϊνυτ, μὲ τον δὲν ἑμαο 86 μαδεῖ, 
πὶ ρθη αἰχὶς Αὐϊβιϊα, Οὐ. ἐ. 1. Ρ. 358, 
ὡς τὸ εἰκὸς ἔχει. ΑΒυπάδηίοτ, υὲ τὸ κἀ- 
ἀδίαγ : υἱ ἴῃ τὸ νῦν, 84}119 ταῦ 15 : νοὶ 
Χϑηορῖι. Ουτορ. 1. Ρ.6. Ἀ. ἄριστον ἔχον- 
τες πλεῖον μὲν ὡς τὸ εἰκὸς τῶν παίδων. 
ἈπΆΡα5. ϊ. Ρ. 196. Ὁ. ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ 
θεοί εἰσιν, οἱ σὺν ἡμῖν, ὧς τὸ εἰκὺς, ἔσον- 
ται. ἴΐοτα 810]. δ χττ. ΟἸδιιάϊαμ8 νϑῖ- 
τ, “ Ἐπ 91 1ἴὰ ἐδοθυϊπαλιϑ, ἱποοχτυρίῖ βὶῃ- 
φοτίαμο ἀϊρτοάϊεπίθβ δὰ οπιπὶδ ἱποοτταρία 
5] ΠΟ Δ 18 γοπ ΘΠ) ὰ8.᾽ ΕἼΒΟΗ. 

τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως) ΑΛΑιἰίοε ἰοαυοπαὶ 
πιοδοβεϊδε ργορτίιηι πος ἴσως ἰῃ τΘ ςογίἃ 

δρουγίδηιο 6856 ςοηβίδὲ, ΗΣΊΝ. 

μὴ καθαρῷ---θεμιτὸν ] Ηδο Ἰαυάδη- 
ἴὰγ ἃ ϑγπδεῖο Ερίϑβί. ρ. 32. εἰ 86. θεϊδπὶ 

ἃ Οἰδαι, ΑἸοχ. βίτοι, ν. ἢ. 585. Ὁ. εἰ 8 
Τμεοβοτείο Θ. Π. ἷ. Ρ. 1ὅ. ΕἸΒΟΗ, 

μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι 

μὴ οὐ θεμιτὸν ἢ] Ηΐπο δοοθρίυπι 81] 
τη οο]θυτατυπῖ. Ρ]υΐατοῖ, 46 18. οἱ 

05. Ρ. 862. ΠΏ). καθαροῦ γὰρ, ἧ φησιν ὃ 
Πλάτων, οὐ θεμιτὸν ἅπτεσθαι μὴ καθαρῷ. 

ϑυπϑβῖαϑ Πίομο Ρ. 60. Α. τῷ μὴ καθαρῷ 

γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν 

ἢ, Πλάτωνος ἀπεδεξάμεθα' Ἠΐετος!. ἱπ 
Αὐτ,. Οαπη. Ρ. δ. μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ 

ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν 1 : ἰΐετωπι Ρ. 

834. ποὰ8 ΟΖ. ἰη ΤἼΘορ γαβίο ἢπ, 

Ρ. 88. ορετάγαπι νἱατα ᾿δθοὶ ἴῃ ϑαϊξ, 
απ. μὴ θεμιτῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσ- 
θαι οὐ θεμιτὸν εἶναι νομίζεται. ῬΊατα 
ἀεράϊε Ἡ. Τυμπίυβ. δὰ Ἐχδβυιὶ Αἄδρ, ἢ. 
451. ήυτσι. 

καθαρῷ] Τὰν. καθαρόν. Μυϊρδέυπι 
Ρτωΐεσο. Αροΐορ. ϑοοσ, Ρ. 80. (. οὐ 

γὰρ οἶμαι θεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ 

χείρονος βλάπτεσθαι. ἨεΙΝ. 
λέγειν καὶ δοξάζειν πάντας τοὺς ὀρθῶς 

φιλομαθεῖς} ᾿ίρετε εἰ εαἰϑέϊπηαγε ΟἨΙΉ 68. 

φιὶ ἀοοίγίπα; γεοίο βἐμάσηί. Α ἀυρ εὶ 
ποίϊοπθ ποιηῖηῖβ δόξα, δονδ, ορέπίοηδ, 
δὲ ῥϑββῖνα, σἰοτία, νθτθυπι δοξάζειν ἄσδο 
ἰΐοτα πδρϑὲ ποίζοπθβ ; πᾶτῃ ρατο Βοθθη- 
εἰθιιδ οϑὲ ορὲπαγὶ, εαδέϊπιανε : 8118, ἴῃ 
ῥα Τυάεοῖὶβ εἰ Ἐροἰ οβἰδϑιϊοῖβ, Ἴεἰ- 

ὄγαγο, νυϊρο βρἰογέβοατε. Τυὰ ἀθ ΡΒ ’- 
ἸΟΒΟΡ ΒΒ ἐγθαῦθηθ, ποπηυτηησϑηι Οὐμα 
λέγειν Ἰαπρίτυν ν. ὁ. δρυὰ ΡΙυϊατοῖι. ἀθ 

Βυροτβίῖς. Ρ. 170. Ὁ. ἄρ᾽ οὖν τὸ μὲν λέ- 
γεῖιν τὰ φαυλὰ περὶ τῶν θεῶν ἀνόσιον, τὸ 
δὲ δοξάζειν οὐκ ἀνόσιον. Χοπορὶ!. Μίοτα, 
1. 1.18. τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶ 
τῷ περὶ τούτων λέγειν, οὐ ταυτὰ δοξάζειν 
ἀλλήλοις. Ηδρεὲ οἰἴἶδπι ἃἰἰαᾳυϊὰ πονλέω- 
ιἰα τοὺς ὀρθῶς φιλομαθεῖς" ηυοά αυὶς ρὰ- 
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λον, ὦ Σώχρατες. [ὃ. 52,] Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ δ. 14. ΝΥ. 
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ταῦτ ἀληθη, ωὡὐ ἐταιρε, πολλή ἐλπὶς ἀφιχομνένω οἱ ἔγω 
’ » “, "-" Μ ’ Ἷ “Ὁ 

πορεύομαι, ἐκεῖ ἱκανῶς," εἰ περ που ἄλλοθι, κτήσασθαι τοῦ- 
ἡ Ἀ "-ε͵ ΄"“᾿ 

τὸ οὗ ἕνεκα ἡ πολλὴ πραγματεία ἡμῖν" ἐν τῷ παρελθόντιἢ 
βίῳ γέγονεν, [ Ὡ ᾽ ὸ ,ὔ ς “͵αΨ λρ 

ὡστε ἢ γε αὐτο μμῶ  νὺν ἐρνοι τροστεζῶ- 

-- ἐκεῖ ἱκανῶς ὙΠ᾿ : ἱκανῶς ἐκεῖ " ς.--- ἡμῖν στὰ 1,.--Ὁ παρελθόντι ΓΔΛΕΠΥΦΟα 
1.8: παρόντι ς.--- ἐπιγέγονεν 1.-- μοι Ἢ οἱ μ᾽ Π.---ἰ ἀγαθῆ τῆς ἐλπίδος Φ.--- 

τδνοσὶς ἀϊσθπάυτη ἔι588 τοὺς ὀρθῶς φιλο- 
μαθοῦντας, υἱ ᾧ. 14. οἱ ὀρθῶς φιλοσο- 
φοῦντες" δὲ ἃ. 9, ὀρθῶς ἁπτόμενοι φιλο- 
σοφίας. ϑε( ἰο ἱπῖγα συοαὰθ ᾧ. 32, οἱ 
ὀρθῶς φιλόσοφοι" αὶ αυ͵β ἰΐεπι ταδ] υἷ8- 
βοΐ, οἱ ὀρθῶς φιλοσυφοῦντες, να] οἱ ὄντως 
φιλόσοφοι. ἴπ Ευτίρ. Ηετε. Ε, 1345. 
Δεῖται γὰρ ὁ θεὸς, εἴπέρ ἐστ᾽ ὄντως θεὸς, 
Οὐδενός" ΟἸθπιθη8. Αἰθχ. ϑίτοιῃ. ν, ῥ. 
691. εἰΐδηβ ἀράϊε ὀρθῶς" αὐοά ἴῃ ὄντων 
ται ἰδηΐθιη ϑρπθοτα. δὰ (ἈΠ ΠΟ. ἢ. 
20, τϑεΐϑ τοίθι Ὑ δἰοκοη, δὰ Ῥῆαηπ. 86. 
βθα ἴπ ποαΐταπι μᾶτίθπι ὀρθῶς αἰ πρὶέ : 
αυρά ἰδπιδη οὐπὶ ΠΟπιΐηθ μιηρὶ, ποι Ὁ 
ἙἘΛΡ 159 τητίομθ δ οττοσθ ν᾽ ἀδίυν : αὶ 
Βἰμμ "ΟΣ ἰοσαίαιβ 68ὲ, Ηἴρρ. 1169. Ὦ θεοὶ, 
Πύσειδόν θ᾽, ὡς ἄρ' ἦσθ᾽ ἐμὺς πατὴρ Ὃρ- 
θῶς, ἀκούσας τῶν ἐμῶν κατενυγμάτων. 
Απάτοπι. 370. Φίλων γὰρ οὐδὲν ἴδιον, οἵ- 
τινες φίλοι ᾿Ορθῶς πεφύκασ᾽, ἀλλὰ κοινὰ 
χρήματα. ΑἸς. 689. Οὐκ ἦσθ᾽ ἄρ᾽ ὀρθῶς 
τοῦδε σώματος πατήρ. Ετρο πδηὰθ δὶς 
ὀρθῶς τοονεπάμχι ; πε΄ τὸ φιλομαθεῖς 
ᾳυφγθηάυη φιλόσοφοι" πΒἰηυϊάδη) απο 
ϑρυὰ Ρίδίοπειῃ ἔεγο ἰάθαι βίηϊβοδπὶ, αἱ 
οβίοπάσπιιι δὰ ᾧ, 32, γυττ. 

λέγειν τε καὶ δοξ.] Ηοο τε ἀεαϊ Ταῦ. 
Ἦεινν». ᾿ 

οὕτω:} ὅς ἰὈγῖ οπιηθθ, πὸὰ οὕτω, 
αυοά ροκυῖϊξ Εἰβοῖ. δρὸ εἷς ἰπ ἤπο βθῃ- 
ἰδῃτῖτβ, δ] ἱπηϊ θα Ῥϑο  ! υἱοπι νὸχ 16- 

η 95, ἰπνι 8 Οοἀά, τορόποτς ποίαϊ. 
ΕΙΝΡ»- 
παντός γε] ϑϑίορῇ. πάντως γε. 8.8 

Αὐυρ. Τρ. οὐ ΑἸά. δε. 1. 2. παντός γε, 
οἱ Αὐϑερρυβ; οἵ. Ἰηῖτ. 837. 36. εἰ Τηδαί, 
23. Ῥοϊίειο, 44. νἱά, δὰ Ἐπ γρῖτ, 10. εἰ 
ἢ ΑΡο]. 34. [Ιἰδηυδ πϑὸ πὸ ἀυδίιαν!- 
τῆι! Ἰάθαι άσοσθ, ὅϑυχάδθ: Παντὸς μᾶλ- 
λον" ἀντὶ τοῦ πάντως. Ετβοπ. 

8, 32. πολλὴ ἐλπὶς---ἐκ δεσμῶν] ἀρ- 
Ῥοῃὶὶ ΝΊοΘΡΒοτυϑ τὰ βοιιοὶ, δὰ ϑγηπδβίαπι 
ἐἰε Τπβοπιηλὶν Ρ. 380. δ χττ. 
- κτήσασθαι) Ἐτὸ νυραη σοπβαείμἀ πῃ 
Ῥοβὲ ἐλπίς ἐστι Ἰερ᾽ἀταυτη ἕαοτῖὶ κτήσεσ- 
θαι δαὶ κτήσασθαι ἄν : ποῦ ἴτηθη ροβὲ 
νοΥθα ϑρεγωπαάδ οἱ βιθ ἶ Ἰπ γα ὉΘῊΒ 6βὲ 
ΠΣ Ρ]Ὸχ δοσϊδία 5 δριὰ νἱποίε 5ο[υἴδρατις 

οταιοηΐβ βου ρίοτοβ, ᾧ. 83. ἐλπίς ἐστιν 
οὗ διὰ βίου ἤραν τυχεῖν. ϑγτιροδ. Ρ. 198. 
1). ὃς---οἰς τὸ ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας 
παρέχεται καταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρ- 
χαίαν φύσιν καὶ ἰασάμενος μακαρίους καὶ 
εὐδαίμονας ποιῆσαι. Χεπορῆ. Απδρ. νἱ. 
8. 17. καὶ τούτους οἶδ᾽ ὅτι, ἐπιόντων μὲν 
ἡμῶν, οὐδ' ὑμεῖς ἐλπίζετε δέξασθαι ἡμᾶς. 
Ῥιπάατ, Ῥγί. 1, 82. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ κεῖνον 
αἰνῆσαι μενοινῶν ἕλπομαι μὴ χαλκοπά- 
βαον ἄκονθ᾽ ὡσεί τ᾽ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω 
παλάμᾳ δονέων. ἵν, 432, ἼἬλπετο δ᾽ οὐκ- 
ἔτι οἱ κεῖνόν γε πράξασθαι πόνον. Ατὶ- 
βίορ", ἤδη, δ5᾽". οὐμενοῦν μὲ προσεδό- 
κας, “Οτιὴ κοθόρνους εἶχες, ἀναγνῶναί σ᾽ 
ἔτι; ῬΙδι, Ῥχοίδρ. 8. 19. τοῦτο δὲ οἰεταί 
οἷμ α γενέσθαι, υδὶ νἱά. ποῖ, 5:- 
τηλ! τον ΤὨποΥ ἀ. ν. 22. οἱ δὲ τῇ αὐτῇ προ- 
φάσει, ἧπερ καὶ τοπρῶτον ἀπεώσαντο, 
οὐκ ἔφασαν δέξασθαι (τὰς σπονδάΞ). Τγ- 
βἷδβ δὲν. Αρογαί. ρ. 464. οὐκ ἔφασαν 
ἐπιτρέψαι ταῦτα γενέσθαι, αἱ Ματοίδη- 
ἅυβ ἂν ᾿πβϑτὶ νοϊαϊς, Αἴαυθ 18 οὐτῇ 1π- 
Βηΐνο δουϑη 5᾽π6 νοουΐα ἂν Ἰαπρίξους 
ὑπισχνεῖσθαι Χοπορὶ. ΑΠΆΡ. 1, 2. 2, ἢ, 
8. 20. (ἔοι. νἹῖ, 8. δὲ δἰ1δὲ, Οοπῇ, Ηϑτὰ- 
βἴθτῃ, Μ|15.ο, Οὔ88. ν, ἴοτι, ἦν. Ρ, 286. 
Ηεινν». 

παρόντι] Τπνοπ᾽ξατ βοτ ρία τη δὲ παρελ- 
θόντι : χαδῖῃ βοτὶρέστδηι οἱ ΕἾο. Ἀρπιοβοῖί. 
βιεα αυδπινὶβ ὕΠ8, ὈΤΈΘΒ6Π8, ΔΙ ΓΘΤΆ ργοοτ- 
᾿ἴζα πὶ θυ ρὰ5β ἀδοϊαγεί, ἐδυτὶ αἰσδαὰθ Ρὸ- 
(688 : ὑξ ἤθο τοαρὶοῖδί δὰ 608 αυἱ δὶ ὃχ 
᾿δο νἱίᾶ πιϊρταγαπὲ, 1}18 δ δὸβ χαὶ ποπ- 
ἄντ. ἴῃ ἔπθ βιιΐδα). ΠῸ]ὰ8 ρϑς. οδάθι 
ἀρ τὸ ἰσψαθῃβ ἀἰοῖς, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε 
ἴοιεν οἷ ἀφικομένοις ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ 
βίου ἥρων τυχεῖν. ὅτεΕρΡη. 

ἐν τῷ παρόντι βίῳ) Μὶπάορ. ἃ ΒΟ 
Ὁ Ε Ε Ο. γεμεῖ. ΑΒ. Ταῦ. Ὑογβίο 
Εἰοῖπὶ δὲ δίοαϊα, παρελθόντι. Ἑαυϊάδῃ 
νυ]Ἱραΐδια, οὔ Εἴβοιετο, ργεἔδγδιη, 
γυττ. 

ἐν τῷ παρελθόντι βίῳθῃ Ηος ἴπτα 
ΕΠΒΟΌΘΥ α Τυῦ. Αὑσ. οὲ 85. ᾿ἰθιησυθ 
Εϊοῖπο, 4υἱ νεταϊ ἐπ διιρεγίοτὲ υἱέα, ἀ6- 
ἀοταὶ ῥτὸ δο, σιιοά οείοτ δά, παρθπέ, 
ἐν τῷ παρόντι βι Ουἱ κι ρΡ] απχίδϑεὶ ΡΙδὲο 
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γμένη μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

γίγνεται, καὶ ἄλλῳ ἀνδρὶ ὃς 

ἡγεῖταί οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὡς περ κεκαθαρ-. 

μένην." Πώνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. Κάθαρσις δὲ εἰ- 

ναί ὥραὶ οὐ τοῦτο ξυμβαίνει ὅ 0 “περ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέ- 

γεται, τὸ χωρίζειν ὃ ὅτι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν 
ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν" καθ᾽ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ 

σώματος συναγείρεσθαϊ" τε καὶ ἀθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κα- 
τὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα μό- 

5. παρασκευάσασθαι 45 0-. --" ἐκκαθαρμένην 8.---ἰ ἄρα εἶναι ἘΤ,.---ὖ ἐθίζειν 6.--- 
Κ᾿ ἑαυτὴν Δ8.---ἰ συνεγείρεσθαί 11,, καὶ συναγείρεσθαι Δ.---ι ἐκ δεσμῶν ὁπ 8, ἐκ 50- 

ΟΠ γέγονε, Βο4 γίγνεται. ΠΕΙ͂Ν. 
ὥστε ἥγε ἀπυδ.] ΕἸοῖπιβ: λαπο ἘΥΒῸ 

γιϊβγαϊίοπενι, ἴηι ῥγαϑεπέϊα νεϊλιὶ ἰπλμνο- 
ἐαμι, ὅοπα ομην 806 διβοῖρίο: δἰπαε ίον- 
φιι8 ηιϊοῖβ αἰὲμβ φιὶ εἰσ. ΟΑυδδὶ Ἰοροπὶ 
καὶ ἐμοὶ καὶ ἄλλῳ: ϑεοὰ ἀδ 56 ἶρβο 1ὰ 
ΒΌΡΤΆ δββθυθγαγοσαί ϑοογαῖθβ ὁ. 19, ὥστ᾽ 
εὔελπίς εἶμι εἶναί τι τοῖς. τετελευτηκόσι, 
καὶ---πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς 
κακοῖς. Νυῃς μοβίαυδῃι οὐϊηΐαπι οπη- 
Ὠἷπο σότο ΒΡ ΣΙ Οβορθοσαμα Ῥτοργίαμη πὸς 
6888 ἀοσυϊῖ, υὐ ἃ ΠΟΓΡΟΥΒ ν᾿ ΠΟ 15 Βοὶν] 
56 ουρίδηΐ, τὰ ἔρβυσὰ ἐκ ᾶσ οἰ Πρ ἃτ- 
Ευπιθηΐαιίοπθ, δἰυπη ἡποηαθ, 401} ἃ σΟΥ- 
Ῥοτῖβ σοπέδρίομα ᾿ἰθδγᾶγα 86 βἰυἀυουϊέ, 
Ἰἰθθηίογ θοπδαθ οὔτι ΒΡῈ δχ ἰιᾶς νἱΐα 
(ἰβοθββάσγιπι, ἨΈΕΙΝῸ. 

παρεσκευάσθαι] ὅϑοιιο!. δὰ ϑγτι688. πα- 
ρασκευάσασθαι. , ῬΘΥΡθγΆι, ΕἸΒΟΗ. 

ὃς ἡγεῖταί οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διά- 
νοιαν ὥσπερ κεκαθαρμένη»}ἢ Θεὲ μιεέαξ 
βἰδὲ πιεπέδηι Ῥγωραγαίαηι 8886, φιῖρρε 
Ῥυγβαΐανι. ὅ1ο ὥσπερ ἀοοὶρδηάατῃ, ῬΣῸ 
ὡς, δὰϊ ἅτε, μὲ, ἑαιημαηε, τεἰμἐϊ, πὲ ροέε, 
ἐς ὑεῖ ἨἩυ]υδιποῦὶ δῖ πη Ἐρίποι. Ρ. 
102. Ε. καὶ μὴν οὐδ᾽, ὧν ὁ πάτριος νόμος 
εἴρηκε, περὶ θυσιῶν ἀποκωλύσει, μηδὲν τὸ 
παράπαν εἰδώς' ὥσπερ οὐδ' ὃν δυνατὸν 
εἰδέναι τῇ θνητῇ φύσει τῶν τοιούτων πέ- 
ρι- Β᾽ 15 δὲ ταῦο ἐπ Αὐἰβεά, «, ἐΐ, Ρ. 
310. ὥσπερ οὐ καὶ δούλους τοῖς δεσπόταις 
ὑπ᾽ ὀδόντα πολλάκις καταρωμένους" φιαϑὶ 
πον εἰΐαπι βογυὶ ἀυμιΐλιοβ δῶρε ἐπέγα ἐἰξη- 
ἐξ ἐσβεογονέωτ. Ἰτὰ ἰὸς πὶ ἰοοο δα κε- 
καθαρμένην βυθδυαίαιιν οὖσαν, δὲ Ῥγὸ 
δοσυβδίένο σοπβοαυθηί ἀοοϊρ᾽δίυτ. Εἰ 
οδἰετοαυΐῃ ὥσπερ βο[ οἱ οὐπὶ ἔοικε, δοκξῖ, 
ἴδσβ αρυπάδγθ, σεσῖο νίπι δα ΐθισθ : αᾳυοὰ 
δὲ ἷο δρυᾷ ἡγεῖται νἈΙΟΓΟ Ῥοϊοβ : ν. ς. 
ῬΙαῖο ἢρρ. Μίπ, Ρ. 2838. α. ἔοικεν ὥσ- 
περ κακουργοῦντι. ἐπε τδης ». 362. σ. 
ἔοικε γὰρ ὥσπεο αἴνιγμα ξυντιθέντι. Ἀερ. 

1. Ὁ. 427. Ε. ἡ μὲν οὖν ἀληθινὴ πόλις 
δοκεῖ μοι εἶναι ἣν διεληλύθαμεν, ὥσπερ 
ὑγιής τις. ἵν. Ρ. 448. Α. ἀγνοοῦντες ὅτι 
τῷ ὄντι ὥσπερ ὕδραν τέμνουσι" “Τυϊλιι. 
Ἐρίβι, χχυῖϊ, Ρ. 399. Β. λίθοι ὥσπερ ἐπί- 
τηδες ἐῤῥιμμένοις ἐοικότες. Αἱ Οἰγτι- 
Ρἰοάοτυβ. ταιοηθπὶ δάξοτε 6 Ἰοπρίπηυο 
Ροαΐδϑιω, δὲ δ Βυ)ι5 ἀϊβρυϊδοὨ 8 Ρθι- 
Βρίοαϊταἴθ ΔΡΠοσγθηΐθη : οἰκεῖα ἡ διάνοια 
τῇ καθαρτικῇ ζωῇ, ὥσπερ ὃ νοῦς τῇ θεω- 
ρητικῇ" τὸ δὲ ὥσπερ εἶπε, διὰ τὸν θεωρη- 
τικὺν βίον" ἐκεῖνος γὰρ κατὰ ἀλήθειαν 
ἐστὶν κεκαθαρμένος. υττ, 

κάθαρσις δὲ εἶναι] ΤΑτΩ οἷ, ἣ καθ. δὲ 
τούτῳ συμβαίνει---τῷ χωρίξειν. Κάθαρ- 
σις εἶναι συμβαίνει τοῦτο ἀϊοίαπι Ῥτὸ 
συμβαίνει κάθαρσιν εἶναι τοῦτο, αἱ αἰχὶς 
8. 50. ἾΑρ᾽ οὖν συμβαίνει τὴν ἀνάμνησιν 
εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων εἴς. 1Π|0 πιοάο Ῥᾶτ- 
τηθηϊα, ξ, 16. ἑκάστη ἡ ἡ παρ᾽ ἡμῖν ἐπιστῆή- 
μη. τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὄντων ἑκάστου ἂν ἐπι- 
στήμη συμβαίνοι εἶναι. ἀκ ἤδρ. ἱν, ἢ. 
438. Ἐ, ἐπιστήμη.-ποιὰ δή τις συνέβη 
καὶ αὐτὴ γενέσθαι. ἤειν », 

συναγείρεσθαί τε καὶ ἀθροίζεσθαι] Ο- 
Ἰγπιρ. Τί βούλεται ὃ ἐπαναδιπλασιασμὸς 
τῶν λέξεων τούτων ; οὗ γὰρ μάτην εἴρην- 
ται, οὐδὲ ἐπίδειξιν λέξεως νῦν σκοπὸν ἔχει 
ποιήσασθαι ὃ Πλάτων' ἀλλὰ διὰ τοῦ μὲν 
συναγείρεσθαι, τουτέστιν, ἀπὸ τῆς σωμα- 
τοειδοῦς ζωῆς ἐπιστρέφεσθαι" διὰ δὲ τοῦ 
ἀθροίζεσθαι, τουτέστιν, ἀπὺ τῆς δοξαστι- 
κῆς. Εοπϑτ, 

συναγείρεσθαί τε καὶ ἀθροίξεσθαι} Ἐοτ- 
"δτὴ πᾶπο ΗΠ ομηθτίσδια ρυΐοπ, [}. Θ, 240. 
Ηξοΐοσ ἐσαγείρατο θυμὸν, αἱ ϑ΄οΒ ΟΠ Ϊ48- 
(68: νοῦν ἠθροίζετο. ὩτΑΠΒιῸΪ 1 ἐογιθδ τ 
ΡΙαίο δὰ ῬΒ]ἸΟβορθὶ πιθπΐθιη, ὅ10 50- 
οΥδίθα, δυάδα Ῥιοίδροτγ ταίϊομθ, δἷΐ : 
μόγις πως ἐμαυτὸν, ὡσπερεὶ συναγείρας, 
ἴῃ Ῥτοίαρ. Ρ. 290. ἀοττι.. 



ΦΑΙΔΩΝ. τὶ 

γὴν καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυομένην ὥς περ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώ- 
ματος; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. [δ᾿ 53.] Οὐκοῦν τοῦτό γε 
θάνατος" ὀνομάζεται, λύσις καὶ ,Χωρισμὸς ψυχῆς" ἀπὸ 
σώματος; Ὁ Παντάπασί ψι ἢ δ᾽ ὅς. Λύειν δέ γε αὐτήν, 
ὡς φαμέν, προθυμοῦνται ἀ ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσο- 

Φοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φΦι 
λοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς" ὁ ἀπὸ σώματος.ἢ ἢ 
οὔ ; ; Φαίνεται. Οὐκοῦν δ περ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, γελοῖον ἂν 
εἴη ἄνδρα παρασκευάζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ ὅτι ἐγγυτάτω 

Ἰαπὶ ὉΠ] ΔΦ. 

ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος] (ΟἿ. 
ἃ. 72. ἀναγκαζομένην ὥσπερ δι εἰργμοῦ 
διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα. Ὧ. 147. 
ὥσπερ κατ᾽ ἴχνη κατὰ τὰ νῦν εἰρημένα.--- 
ζῇν. Μαὶο Τὰ. εἰ Ῥαγ. ρτίῃβ ἐκ οι - 
ταπέ, ἩΕΙΝῸ, 

ἔξ. 38. οὐκοῦν τοῦτο κ. τ. λ. Τηΐθττο- 
Θδ.:0Π.6 ΤαϊηΣ ΠΙ6 ΒῈΠ| τ515, 8ἃ ΘΧΘΤΩΡ τ 
Ῥτοβδίοσυση δαϊοται, (Οἴσοσο, " (ὑβάϊ 
ἴῃ στην Ὀοπὰ πὶ ταθηςετὶ, ἔΆΠΠ|6γΘ 8 9᾽ ἄζο, 
1τεπὶ, " Ῥοββυπί υ1}}65 οὐἱα] απ 6556. 8}- 
ΒΌΓΘΒ, 50] 6 ἴη65, ἀϊυτηϊ δὲ ποοίαμπηϊ 
τηδέιβ, νἱἵδ' ρει Ὁ]οσαπη ᾿πβι ἀἸαγατηηυδ 
ῬΙΘπιβϑίτηα δ᾽ ἄς, Οὐεῦγτα βυπΐ Ὠυ)υ8- 
τοοαϊ Ἔχοτηρὶα, ΘΈΠΚΑΝ. 

οὐκοῦν τοῦτό γε---ἀπὸ σώματος] ας 
Ιδυάηπξαγ ἃ Κίοῦ. Ἐο]ορ. Ἐπ], ὁ, 117. Ρ. 
000. ὑδ5π, ΕἼΒΟΗ, 

ψυχῆς ἀπὸ σώματος] οχ ψυχῆς δθεδέ 
84 ΤΡ. εἐ ἢ. 1. οἵ ἴῃ βάδην τπὸχ γοθ 18, 
Ὁδὶ οὐπὶ δοά, ἴρτὸ δὲ Αὐρ. εἴ [Δπηθ]. ἴῃ- 
ουἰσαίιπ) ψυ]ροὸ ἃτί, τοῦ δῃΐθ σώματος 
ἐχρυηχὶϊς 78πι ΕἼ50}}. ν, ποῖ, δά ᾧ, 24, 
Ηειῖνν. 

προθυμοῦνται] ἴϊπιβ ΟἸγτηριοάοταβ 
Ιεριὲ προμηθοῦνται' οτοάο, υὐ ῬτοΙηδ- 
{πϑὰπὶ ποῦ 5 δἀἀυσαί, 5ῖο δαΐδι παδοῖ: 
ὕτι μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς, ὅ ἐστιν 
ἀκλινῶς τε καὶ καθαρτικῶς, οὗτοι μάλισ- 
τα καὶ ἀεὶ λύειν προμηθοῦνται" τὸ μὲν 
προμηθεύεσθαι παρὰ τοῦ Προμήθεως ἔχον- 
τες" τὸ δὲ ἀεὶ καὶ μάλιστα παρὰ τοῦ Ἧρα- 
κλέου-" τὸ γὰρ ἀδιάλειπτον καὶ σύντονον 
ἰσχυροποιεῖ τὴν λύσιν. Ηδς (Οοά, ἢ]. 
Ῥ. 74. δἰ τη} μυθικώτερα εἴ μυστικώτερα 
Ρ. 22. 4085 τοῖδυτο πὶ! δἰἰϊπεὶ,  υττ. 

οὐκοῦν----γελοῖον ἂν εἴη κ. τ. Χ.] Οτη- 
ἘΐδῸ ῬΙαιοπίοδτα ΒαῦΘΟΙἘ Πουπγδτα ἱπίεσ- 
τορδίϊο, 51 τϑροπᾶπιιβ, ηυδπιὶ ΕἸΟΪπὰβ 
ἐχργϑϑϑὶί, ἰδοϊ σπθηι: Οὐκοῦν γελοῖον ἂν 
εἴη---ἀἄγανακτεῖν ; ἢ οὐ γελοῖον ; ΒΘΡ 5- 

- " θάνατος τοῦτό γε ΔΦΕϑ8.---" ψυχῆς τὰ ἈΓ Π, ἴῃ τὴς Βδθεὲ Κ1.---: 
Ῥ ἀπὸ τοῦ σώματος ἘΥῚ..--- τῆς ψυχῆς ἍΠ. -οἴἰ ἀπὸ σώματος ὙΓΔΛΦΟΕΘΗ9: ἀπὸ 

Βἰπηθ δὶς Ν᾽ ἰπίθσοθρὶξ Η, αυοὰ πηι} ε8 
οβίθηβυσιβ δϑί Ὁ γιυτθπθβοη. δὰ Ῥ]αίασ- 
σδαπι, ΘἸτα ΠΟΥ δοβοσθυϊε ΤΊ Ῥηφάᾶτο 
240. Ὦ. Ὁρῶντι μὲν ὄψιν πρεσβυτέραν 
καὶ οὐκ ἐν ὥρᾳ. βοήθα : οὔκετι ἂν ὥρᾳ. 
ΛΡΙε ἰΐοπι Π ἰπ Ν᾽ ἰπ ΠἸο Αὐβιοχθηῖ 
ἂρυά 5100. ὅδυπ). χὶ ῃ. 180. Περὶ δὲ ἐπι- 
θυμίας τάδε ἔλεγεν" δ. τὸ πάθος τοῦτο 
ποικίλον καὶ πολύπονον καὶ πολυειδέστα- 
τον. ἴκρα πολύτροπον. τρ ΔΕ} Πἶπιθ ἴῃ 
πῦ' Ἱπιπιαϊατὶ ροίαϊς, ἴῃ ῬΥϊτηῖβ νετο Η, 
ΠῚ, Γι, εἴ δἰ πη! 8 ΕΠ οσεθ οὐ 8}1158 ΠῚ 5 
Ῥοσαίαίς βυπί, Οὐ)υβ ρμογπυϊδίϊοηὶβ 
πορπα 8 Ὠὶσ ΘΧΕΙΏΡ]8. ΔΡΡΟποτο ἰαναδΐ, 
408: δ ορρογειηθίε εἰ οτηθηάρθιπυβ δὲ 
1Πυδίτοτηβ, ἘὲΠῸ ρυϊτησστα αυἱάθιην Οἷπῖβ 
ΔἸ ἃ Ἰοοῖβ ἀθρυεποηαϊσηβ πη ῬΙ δίομἑβ 
Θγιηροβῖο, αἰΐθσο ρ. 216. Ε. Ἴσθε ὅτι 
οὔτ᾽ εἴ τις καλός ἐστι μέλει αὐτῷ οὐδὲν, 
ἀλλὰ καταφρονεῖ τοσοῦτον, ὅσον οὐδ' ἂν 
εἷς οἷηθείη" οὔτ᾽ εἴτις πλούσιος, οὔτ᾽ εἰ 
ἄλλην τινὰ τιμὴν ἔχων τῶν ὑπὸ πλήθους 
μακαριζομένων" ἡγεῖται δὲ πάντα τὰ κτή- 
ματα οὐδενὸς ἄξια, καὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι" 
Ἐπηθηαο---καὶ τιμὰς οὐδὲν εἶναι. ΑἸίοτο 
Ρ. 9319. Ε., -οπόταν γοῦν ἀναγκασθείημεν, 
ἀπολειφθέντες που, οἷα δὴ ἐπὶ στρατείας, 
ἀσιτεῖν, οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι πρὸ: τὸ καρ- 
τερεῖν. ῬΙο ἀπολειφθέντΕ: ΠΟΥ͂ πιδ] 1 
ἀπολειφθέντο 5 ΣΙΤΟΥ. ΤΠ νδηῖβι. Οὐαί. 
᾿ἷ, Ρ. 35. Ο.. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν θαυμαστὸν, οὐδ᾽ 
ἐμῆς μοχθηρίας σημεῖον, εἰ καὶ ὀφλήσας 
ποτὲ ἄνδρι πλουσίῳ, χαλέπῶς τὰ δίκαια 
ΠΟΙΗ͂Σαιμι καὶ ὑπὲρ τὸν συγκείμενον χρό- 
νον. Ἰορο---πὰ δίκαια ᾿ΑΠΟΤίσαιμι κ᾿ υ. 
τι σι χ. ΧΝοπΟρΗ. ὥϑγιηροβ, τ, ἴϊ, 4, 9. 
Καὶ ὁ Σωκράτης εἶπεν" ἐν πολλοῖς μὲν ὦ 
ἄνδρες, καὶ ἄλλοις δῆλον, καὶ ἐν οἷς δὲ ἡ 
παῖς ποιεῖ, ὅτι ἧ γυναικεία φύσις οὐδὲν 
χείρων τῆς τοῦ ἀνδρὸς οὖσα τυγχάνει, 
ἡνώμης δὲ καὶ ἰσχύος δεῖται. Νοῖϊπ 



12 ΠΛΑΤΏΩΏΝΟΣ 

μὴμέ »“᾿ ΕΙΣ ͵ Σ ν᾿» ’ὔ 

ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῆν, καπειθ᾽ ἥκοντος αὐτῶ" τούτου" 
᾽ "- ᾽ » » “" ᾽ Ν -Ὡ- ΝΜ " ε ν 

ἀγανακτεῖν; οὐ γελοῖον; Πῶς δ᾽ οὐ; "Ἑῷ ὁντι ἄρα, εφη, 

ὦ Σιμμία, οἱ" ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι, 
ἕ "“ ᾽ Ἷ 3 “Ὁ 

καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστ᾽ αὐτοῖς ῖ ἀνθρώπων' φοβερόν. ἐκ σῶνδε 
΄“«“, "Ὁ ’ 

δὲ σκόπει. εἰ γὰρ διωαβέβληνται μὲν πανταχῇ" τῷ σώματι, 

τοῦ σώματος “-.---" ζῆν οὕτως 8.---ἰ αὐτὸ Ὁ .--- τοῦτο Ε εἰ ργ Π.---ὖ ἔφη ἄρα 1.--- 
π οἵ στὴ ᾿γ Π1.--- αὐτοῖς ἥκιστα Φ.---ἰ ἀνθρώπων ὁπι Φ8.---) πανταχοῦ 1,.---ἶ τὴν ψυ- 

δαυπίδην ἘΠῚ δ Εἰο86 ἱπυΐτοῦο, 85. ΤΟ νΈΓᾶ 
ἔα πηῖπ 85 πιοπ (τι [τη ΠΟΤΡΟΤῚΒ νἱτίθυ8, βοά 
Τηρ θη οἰΐλπὶ ἘΠσδοὶδ υηῖνθγεα υἱσὶβ 66 - 
ἄλπε, ΠΙυὰ ἐπές! }σὶ γϑ!!πν, βὶ θθὴθ ἀϊχ- 
ἐτῖς ϑοογαῖθϑ, ζΌ" ΠῚ 85 νἱτῖβ πθπ ἀδίθγοσο 
6886 σοποϊίσηθ, πἰδὶ χαοὰ γνώμῃ οἱ το- 
ΒΟΥΘ ἱπέθυϊογοβ βιπί, ποῖ βαιϊθ ἃρίθ βῦτῃ 
ΒῸ λυ σοτο : ὥστε εἴ τις ὑμῶν γυναῖκα 
ἔχει, θαῤῥῶν διδασκέτω, ὅ, τι βούλοιτ᾽ 
ἂν αὐτῇ ἐπισταμένῃ χρῆσθαι πος νετὸ 
φοηνθθηίου δὰ δὰ τεβροπάετο Δπ βέῃε- 
πεῖὰ πῶς οὖν, ὦ Σώκρατες, οὕτω γιγνώσ- 
κων, οὗ καὶ σὺ παιδεύεις Ἐανθίππην, ἀλλὰ 
χρῇ γυναικὶ τῶν οὐσῶν, οἶμαι δὲ καὶ τῶν 
γεγενημένων, καὶ τῶν ἐσομένων χαλε- 
πωτάτῃ ; δὲ οηΐπι ἰατηΐπο ποθὴ ᾽ΐ8 Ἰηᾶς- 
ὭΘΡΕΟΤΘ πιθῆΐε νδ]οπὶ, φυοιηοᾶο αυἷ8 688, 
αὐτά ν οὶ], ἀοσοῖθ ροβεὶξ, εἰ Χδη- 
{πίρρϑη ἱπεεϊξιοτς ϑοογαίοβ ἀθδεαι ἢ 5εά 
π0ῃ νἱθείυν γνώμης ἃ ΧΘΠΟΡΠΟΠ ΕΒ τπῆπα 
Ῥτγοΐβεΐαμ, βοά, πγιϊδῖο Ρ ἰῃ Γ' οἱ ἰπ]θοίο 
Ν, 6χ βϑυιῆδπο ῥώμης σοττυρίυτη. 5:- 
τατον ἰσχὺς οἰ ῥώμη ςοπ]ιπρῆ ΡΙΑἴο ἀς 
}ερρ. ἱκ. Ρ. 868. (. Μετὰ μὲν ἰσχύος 
καὶ ῥώμης ἑπομένης. ἘΠῚ Βἰπ!]Πτὸτ ἄστη 
ἀφ ἐπουἷθ βίδίυϊς δρ. υἱῖ. εἰ δἰ τὶ, 
Ηευδβυ. 

οὕτω ζῆ» Τ[η ἐ4}1} οοπβεγιοίίοης οὕτω 
οἰεραηίου αὐαηάδί, δὲ οδὰ μδθεΐ σι, 
φαθρ παρ 8 56 ΠΕ τ], αδη) ψΟΓΌΪΒ τοῦ αἱ 
Ῥθβϑὶί, χθρὶα βυπῖ του ἀρὰ ορίϊ- 
ΒΙΟΒ 50 ρίοτεβ : ν, ς. Ηετυάᾶοις, ἷ, 196. 
ἐγγυητὰς χρῆν καταστήσαντα, ἦ μὴν 
συνοικήσειν αὐτῇ, οὕτω ἀπάγεσθαι" αὐεῖη 
Ιοσὰπλ ἴῃ Βυ8 808 δηϊπδἀνογβιοπο, 
εὐπὶ Ἀ}Π1Π15. 2 ἴοσιιπι, δχοϊϊανὶ: Ταν]οτ. δὰ 
ῬεμηοβίΒ, ἴῃ ΜΠ, Ρ. 628. οἀ. Ἐεῖςκ. 
Ἐξ ποβ 8|108. πιῃ!οθ δὰ Ρἰιιαγοϊγαχη ἃη- 
ποίαν π,ι85. Ἰυττ. 

οὕτω ζῇν] οὕτω τυβριοῖε κὰ ργωςοαά, 
ὅτι ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεθν. ν΄. ποῖ, δι 
Οὐοτρ. δ. 13ὅ. Ηξεινν. 

κἄπειθ᾽ ἥκοντος---οὐ γελοῖον ;] Εἰεῖπο 
ἄυςθ, αυΐϊ 1.4. πινο τοἀθιαῖι : Ωπκανεοῦγϑης 
---τἰαϊομίμην ογεὶ δὲ υἱν φπὶ 86 ἰπ υἱέα 
δὶς οογηραγαῦϊξ, μὲ φηαμὶ ῥγοαλίηιε αα 
γιοτέονι ἀεοσείογεί, εα ἀεὶπίο αὐτεπίοπία 
Ρονίεγδαγείων, Νονπο γα ον 7. κὶς 

ἀϊβάηχιε ΕἸβοίιοτιβ : ἀγανακτεῖν. Οὐ 
γελοῖον ; Πεδυβόϊα8 σοπ]εοῖς, ἄγανακ- 
τεῖν ; Ὦ οὗ γελοῖον ; ΕἸΟΡΔῺΒ 58Π6, ἵπιὸ 
σετὰ σοπ]θοίυτα; αυ06 5ὶ ἰορθροίυῦ πα- 
ρασκευάζειν, οαάσαν ἱπ ἢἷβ ἕοτοι οσϑιϊοπὶβ 
σσπέογταδίο ηυΡ αι Χορ. (ἔοοη. νἱῖ}. 
17. ἔλεγον τῇ γυναικὶ, ὅτι πάνυ ἂν ἡμῶν 
εἴη βλακικὸν, εἰ οἱ μὲν ἐν τοῖς πλοίοις 
καὶ μικροῖς οὖσι χώρας εὑρίσκουσι ----" 
ἡμεῖς δὲ καὶ διῃρημένων ἑκάστοις θηκῶν 
ἐν τῇ οἰκίᾳ μεγάλων---οἰ μὴ εὑρήσομεν 
καλὴν--- χώραν ἑκάστοις αὐτοῖς, πῶς οὐκ 
ἂν πολλὴ ἡμῶν ἀσυνεσία εἴη; Με, Ι᾿ἰ, 
1. 8. Καὶ γὰρ πάνυ μοι δοκεῖ ἄφρονος ἂν- 
θρώπον εἶναι τὸ, μεγάλου ὄντος τοῦ ξαυ- 
τῷ τὰ δέοντα παρασκευάζειν, μὴ ἀρκεῖν 
τοῦτο--- καὶ ἑαυτῷ μὲν πολλὰ---ἐλλείπειν, 
τῆς δὲ πόλεως προεστῶτα, ἐὰν μὴ πάντα 
--καταπράττῃ, τούτου δίκην ὑπέχειν, 
τοῦτο πῶς οὐ πολλὴ ἀφροσύνη ἐστί ;. 
ΡΙαι. ΑἸοῖδ. ἱ. Ρ. 108. Ε, ᾿Αλλὰ μέντοι 
αἰσχρόν γε, εἰ μέν τίς σε Ἀέγοντα--- περὶ 
σιτίων---ἐρωτῆσειε, τί τὸ ἄμεινον Ἀέγεις 
- περὶ μὲν τούτων ἔχειν εἰπεῖν--- περὶ 
δὲ οὗ προσποιῇ ἐπὶ ἡμῶν εἶναι---τούτου 
δὲ--- περὶ ἐρωτηθεὶς ἐὰν μὴ ἔχῃς εἰπεῖν, 
οὐκ αἰσχύνῃ; ἢ οὐκ αἰσχρὸν φανεῖται ; 
Νδο ἀἰββίπη!: παρᾶ ἴῃ ᾿πτεΙτΟρ ΟΠ ΘΠ 
εχὶς βογο 46 Τορρ. χὶ. Ρ. 9931. Ὁ. μὴ δή 
τις ἄτιμαζομένῳ μὲν διαφερόντως πατρὶ 
πρὸς παίδων ---- θεὸν ἐπήκοον ἐν εὐὔχαῖσ 
ἡγείσθω γίγνεσθαι κατὰ φύσιν" τιμωμένῳ 
δὲ ἄρα καὶ περιχαρεῖ σφόδρα γενομένῳ 
καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα ἐν εὐχαῖς λιπαρῶς εἰς 
ἀγαθὰ τοῖς παισὶ παρακαλοῦντος θεοὺς 
οὐκ ἄρα τὰ τοιαῦτα ἀκούειν ἐξ ἴσου καὶ 
νέμειν ἡμῖν αὐτοὺς ἡγησόμεθα Ἡετπυ. 

ἀποθνήσκειν----τὸ τεθνάναι!) Ψ]ά. φὰ . 
9, βεηίοπιϊδιη ᾿πάθ ἃ τῷ ὄντι ἄρα τ6- 
ἐετί ϑιοῦαοβ ΕἸοτΊ]. 1. Ρ. 34. εἴ δὺ οὗ ὁρ- 
θῶς κ΄ τ. Δ. ἴχ. 98. ἡ υττ. 

διαβέβληνται μὲν πανταχῆ τῷ σώματι) 
Αὐ ομαπκὶ γματίε ἑηὲηεϊεὶ βιεπέ σοΥροτὲ, ἵη» 
ἱεπδὲ; σονρμδ μὲ ἐπέηησεπιε δι 5 ΡΊ ΟΘΉ ΒΕΓ 
εἰ οὐεγωμί. 8:6 διαβάλλεσθαί τινι ορ! - 
πιὴβ 8ε  ρίοθι5 ΤΡ] ΒΘῊΒ ὅ5ῖ : οἱ οβέετι- 
ἀΐπυ δὰ ῬΙλγ ει, ἀ6 Αὐά, Ῥοεῖ, ρΡ. 37. 
Ὁ, ἴυττ. 

“ 



“ΦΑΙΔΩΝ. 

ΨΑ Ἀ . . »»Ψ Ν 

αὐτὴν δὲ καθ᾿ αὐτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχῶν" ἔχειν," τούτου 
Ν ΠῚ “. Ε] »"» 

δὲ γιγνορυένου εἰ" φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν 
᾽ ΄ ΝΜ ϑ νι ΨΝ Ἵ »"» ΨΝ Γ ν “ 3 

ἀλογία εἰῆ, εἰ μὴ ἀσμένοι ἐκείσε[οἰεν΄ οἱ ἀφικομένοις ελ- 
Η͂Ψ».. “ Ν , ἡ -“ " Ν ΄, " 

“ἰς ἐσσιν, οὗ διὰ βίου ἤρων, τυχεῖν". ἥρων δὲ φρονήσεως" ᾧ 
χε διαβέβληντο, τούτου ἀπηλλάχθαι ξυνόντος" αὐτοῖς; 

“ἃ Ε] δ ἴω »" 

[8. 34.] ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων 
ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑκόντες ἠθέλησαν εἰς “Αἰδου ἐλθεῖν, 
«» “-Ρ »“-, ΄-“ ε ἢ Ὁ ἮΝ 

ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλπίδος τῆς τοῦ ὄψεσθαί τὰ ἐκεῖ 
4 Δ» -"»" 

ὧν ἐπεθύμουν καὶ ξυνέσεσθοαι" φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὁντι 

χὴν ἐπιθυμοῦσιν Ἐ.----Ά εἶναι Δῷϑ.---" εἰ αἀὰ ἸΔΙΠΦΟϑ9.---" ἴοι ἐκεῖσεεν 8.--- ἃ διαβέ- 
βληντο ΤῸΕ : διεβέβληντο ἣς.---ο. ξι ΔΕΎΦΟΗΙΜ εἰ σον 71.--ἰ δὲ δὴ 6, γὰρ Ἐ..--- 
Ε μετελθεῖν Τ' εἴ τὰρ 21.---ι τούτου Δ.---ἰ τε ἘΠ: οἷ 1,.--- αὐτόθι Φ.---ἰ οἴσει ΛΕῚ, 

᾿ εἰ γὰρ διαβέβληνται} ᾿ϑ."ο!. ἀντὶ τοῦ 
διαβεβλημένως ἔχουσι πρὸς τὸ σῶμα. δια- 
βεβλῆσθαι ἢ. 1, εἰρηϊβοδίιπι παθοὶ τοῦ 
εἰς ἐχθρὰν ἐλθεῖν, ἐπ δτιϑιιη 6868. (ν. ὟΥ ε5- 
5εἷ, δὰ Ὁϊοά. ἱ, 93.) ὁχ θο ηυοά διαβάλ- 
Ἅειν ἰπίογάαπι 6ϑὲ αὐλὴ ΡΈΤΕ αγαΐσοβ, ἐπ 
τἱδισῦη, ἱπηπίοια τεάενε. Ὑ. ϑιδρῖ, 
ἼΠ65. ἰ, ἃ, Ρ. 676. Ηεινυ. ᾿ 

γιγνομένου εἶ ἴπι Πἷθ εἰ, φὰαο οσἄτεπὲ 
Ἑπὰ. τοσορὶ 6 Τὰοδυ Θυοά ᾳυλπηθδην 
ΤΕροΙ 6 βυροτίοτῖ ππθη το ροίϊοϑὲ, τᾶτιθη, 
ααυπὶ πὶ ορίδεϊνοβ ἰγϑηβοδὲ οὐδίΐο ρτὶ- 
Ὀ80η 88 εἰ ξοηεὲ ἢ. 1. πιαρὶ5 φμαποῳμίάθηι, 
Δ]ζεγυτα 8ὲ, νὶχ νἰἀείυν ἃ σατο δὐ)εο- 
ἔμπ). Ῥτοίαρ, δ. 41, εἰ οὕτω μὲν ἔχει, 
οὕτω δ᾽ αὐτοῦ πεφυκότος οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες 
εἰ τὰ μὲν ἄλλα διδάσκονται τοὺς υἱεῖς, 
τοῦτο δὲ μὴ, σκέψαι ὡς θαυμασίως γίγνον- 
ται οἱ ἀγαθοί. Ῥοβὲ ρῥτοΐεαϑίη δυυΐθηιν δ πο 
εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν ἄδθπυο ᾿ἴπ56- 
χυπίωγ ἰδ εἶ μὴ ἄσμενοι εἴς. οοάδπη) 
ἀποᾶο ᾳυὸ Αροϊορ. Ρ. 20. (, Οὐ δήπου, 
σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων περιττότερον 
πραγματευομένου, ἔπειτα τοσαύτη φήμη 
τε καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή τι ἔπραττες 
ἀλλοῖον ἢ οἱ πολλοί. Οὐοπῖ, ΟἸαπηϊά, 

. δ2. ᾿θϊᾳ. ποΐῖ.---ρχ ῥτὸ διεβέβληντο 
οὐ. Αὐυρ. διαβέβληντο. ἤξινν. 
οἷ] Τὰ. οἷς. ΑἸά, Β459. 1. ἢ ἀφικο- 

μένοις. 48. ῶ. ὁ ἀφικομένοις" βΒεὰ Μεϊὶ- 
θότ. ἐπ ταδτρ, 6 (οὐ, νεῖ. οὗ" υἱ ΕἸοίπιυ5, 
{μο οἰμὶ ἐπογϊηξ. ἘΊΒΟΗ. 

ἃ. 84. ἢ ἀνθρωπίνων μὲν ἘΡΕΘΣῚ 
ΟἸνπιρίοάοτιβ Ρ. 392. τὸ ἄλλο ἐπιχεί- 
ρημα, ὅτι οἱ παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρωπίσκοι ἐθέ- 
λουσιν ἀποθνήσκειν" καθάπερ ἡ Ἐὐάδνη ἐν 
πυρκαιᾷ ἐνέβαλεν ἑαυτὴν διὰ τὸ οἴεσθαι 
συνεῖναι τῷ ἀνδρὶ τελευτήσαντι. (ὐδηλῖπᾶ 
δυπΐ ΡΙαϊοηΐδ ἴῃ ϑγροϑ, Ρ. 817. Η, καὶ 
μὴν ὑπεραποθνήσκειν γε μόνοι ἐθέλουσιν 

Ρμαί. 

οἱ ἐρῶντες, οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ 
γυναῖκες" ἴα πὶ δχθηρία ΑἸςεβε 8, Οτ- 
Ῥμοῖ, ΑἸ Ὀ118, δἀίδγαπίυσ, ὙΥΧττ. 

ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν} ἀνθρωπίνων, 
ηποά ποη Ἔχρταββὶε ΕἸοῖπυβ, οἰ πὶ ἴθ ἀν- 

ὡν πιυϊδηάυπι ρυΐϊααπ), αὐ κοηιμπ- 
εἷοπεβ δἰ ἀείπάς ἀδοίδγαγθμίυῦ ΘΡοχαρ οδὶ 
μας, παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων, 
Ναπο μγβοίαγα ἀϊοίαπι νἱάεο ἀνθρώπινα 
παιδικὰ, αυδίοπΒ ΠΪ5 Ορροπυπίαγ τὰ θεῖα 
παιδικὰ, ἱ. 6. ἡ φρόνησις, ἣ φιλοσοφίᾳ. 
Οοιρ. δ. 82. τὴν φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὰ παι- 
δικὰ, παῦσον ταῦτα λέγουσαν. Αἰῃυθ 
παιδικὰ ἱπίεγάσπι ἀϑυγρασὶ οἸὐγηἶηο ἀ6 ΤῸ 
οαγα εἴ απιαξα, δτιϊπιδά νον δα Τ γε, Μαχ. 
185. χαχν. 1. Μδγοί, δὶ Ῥυθῦευ δ] ϊὸ5 
ϑγποβίαπι ἰδυάαὶ Ρ, 22, 6, 'ΤΌτΠΟΡ, μ]}ι]- 
Ἰοβορ ιΐαπι οἱ ϑευαἴοποπιὶ παιδικὰ 5δὺ8 
νουσδηΐοιῃ, ΗΕΙΝ. 

ὕψεσθαί τε] τε ρτὸ τι δἀϊίοτα ͵ᾶπν ἃ 
Εϊθοῖ. α Τῷ, αἵ νεὶ βῖπο οοάϊοε σουεὶρὶ 
ἄσρεῦαι, Ηξιν Ὁ. 

φρονήσεως δὲ ἄρα τ.] Ατρ. ἄρα. ΔΙΐο- 
ταῦτ ἰορ ἰπηυτη 68ὲ ἢ), 1. Μόποη, Ρ. 91, ἢ, 
τέρας λέγεις, εἰ οἱ μὲν τὰ γάπεὶ βθμίᾳ ἐρ- 
γαζόμενοι τὰ παλαιὰ καὶ τὰ ἱμάτια ἐξα- 
κούμενοι οὐις ἂν δύναιντο λαθεῖν τριάκονθ᾽ 
ἡμέρας μοχθηρότερα ἀποδιδόντες ἢ παρέ- 
λαβον---ἀλλὰ---ταχὺ ἂν τῷ λιμῷ ἀποθά- 
νοιεν" Ἰρωταγόρας δὲ ἄρα ὅλην τὴν λ- 
λάδα ἐλάνθανε διαφθείρων τοὺς συγγιγ- 
γομένου:---πλέον ἢ τετταράκοντα 
ῬΏΔΙ6θ. ν. 90. Β, Οὐ ἫΡ που δοκοῦμέν 
γε, ὦ Πρώταρχε, τὰ τέτταρα ἐκεῖνα--- 
πᾶσαν καὶ παντοίαν σοφίαν ἐπικαλεῖσθαι" 
τῶν δ᾽ αὐτῶν τούτων ὕντων ἐν ὅλῳ τὲ 
οὐρανῷ---ν τούτοις δ᾽ οὐκ ἄρα μεμηχα- 
νῇσθαι τὴν τῶν καλλίστων καὶ τιμιωτά- 
των φύσιν. Οουΐ, ἀς ἴχορσ. χὶ. μ. 931. 
Ὁ. Ρτοίαρ, ρ. 325, Ο, Ήεινν. 

5 

. 68. 

τι. ἢ, ῶὅ. 
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ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδὰ» 

μοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν ̓ Α,ὑδου, 

ἀγανακτήσει τε ἀποθνήσκων καὶ οὐκ ὥσμενος εἶσιν αὐτόσε; 

οἴεσθαί" γε χρῆ, ἐὰν τῷ ὕντι γ ἧ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος" 
σφόδρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα δόξει," μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶρ᾽ 
ἐντεύξεσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ, εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, 

δ ΠῈρ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂνΡ ἀλογία εἴη εἰ φοβοῖτο σὸν 

θάνατον ὁ τοιοῦτος; ἸΠολλὴ μέντοι! νὴ Δία, ἣ δ᾽ ὃς. [8. 96.} 

Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τἐκμυῆριον, ἔφη, τοῦτο ἀνδρὸς ὃν ἂν ἴδης 

ἀγανακτοῦντα μέλλοντα" ἀποθανεῖσθαι, ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἣν φι- 

οἴσεται Ἡ.---ἰ καὶ ἂν 1,.--ἢ γ᾽ εἀὰ ΧΠ.---" δόξειν ΓΛΞΈΗΙΠΙ,.---Ὁ ἄλλοθι δυνατὸν 
εἶναι καθαρῶς Ὑρ Ἅ..---Ῥ ἂν οχὰ Λ.--- μὲν 1,.--ῖ ἢ δ᾽ ὃς ᾧ8.-..." μέλλοντος 1.--- δή 

τὴν αὑτὴν ταύτην ἐλπίδα] Εαπᾶρηη 
μαάπεὲ βρειὴ, 856. αυδν ΒδΌμοσο, 4] ἱποτίὰϑ 
Ὥχοτδ ἐπὶ ἢ] ἐπ Οτοαπα ἀοβοθπάστε νο- 
Ιαογυηί, Νορ ρεπτῖυβ ἘΤΟΙΠῸ : ἐπ πὰπς 
ἔρβαπι βροῆα αὐάιοίι8. ἨεΊκΡ, 

οἴεσθαί γὲ χρὴ] Οπιπῖπο 8ῖς εαϊδιῖ- 
ἡιαπάτη 6δξ : βαυδυάίοπάυση οχ δπίθοο- 
ἀεμτῖθυ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη. Ἑοτιποΐα 
ῬιΙαίοιῖςδ, ᾳυξ αηϊοσοάοπεῖδ σὰπὶ βοαξη- 
εἰθὰ5. πιοοίῖς : ν, ο, Ῥτοίδρ. Ρ. 199. Ε, 
ταῦτα ἄρα οὐ διδάσκονται; οὐδ' ἐπιμε- 
λοῦνται πᾶσαν ἐπιμέλειαν ; οἴεσθαί γε 
χρὴ, ὦ Σώκρατες, ἐκ παίδων σμικρῶν ἂρ- 
ξάμενοι, μέχρις οὗπερ ἂν ζῶσι, καὶ διδά- 
σκουσὶ καὶ νουθετοῦσι, Ὅοτρ. Ρ. 812. Β. 
ΣΩΚΡ. ---ὅπόσον οἴει ἀεὶ ἀναβοῆσαι τοὺς 
τοιούτους δικαστάς; οὗ α. ΚΑΛΛ. 
Ἴσως οἴεσθαί ε χρή. Οὐἴζοπα ᾿. 874. 
Ὦ. οὐκ οἴει ἄσχημον φανεῖσθαι τὸ τοῦ 

, οὐς πρᾶγμα ; οἴεσθαί γε χρῆν" 5'τω- 
Ῥίεχ οἴεσθαι χρὴ εδὲ ᾿πέτα, 'π ῬΒιβσπα ῥ. 
38. Β. Ἀεβεϊϊτυεπάυμν ἐγαῖ Χϑπορῃοπ 
ἐχ ϑέοθῶο, Μ οι). ὅουσ, 11. 1. 19. υἱὐ Ιάδη 
Ἰοφυΐξωγ, Ε11.. 1]. 7. δὲ ἨφΠσπὶς, νἱ, 4. 28. 
ῬΙυΐατοι. Ἑτοϊς, Ρ. 766. Ὦ, Αὐ 58, τ, 
Ἷ, Ρ. 2328. εἰ 247. ϑυττ. 

τῷ ὄντι γε] οουϊειη γέ δόσνανϊς 
Τυῦ.---δόξειν. Ψυΐμο δόξει ε ϑιορίναπὶ, 
ορίπογ, οστεσέϊομο, Ναπι δόξειν παθεπὶ 
Αὐρ. οἱ Ράγ, (ἅς ΤΡ. ἰδοεὲ Ἐ53.}.} ἱξδηι- 

ε Ἐκίά. ΑἸά, εἰ 458. βίχας ἐᾷ Ἰερὶ 
ἰαῦσπι5 φαμπν νογ : Ανδέξγατὶ φεΐάδηι-- 

ορογίεί, δὶ Ὁέγα μἢιϊϊοβορῆνιι βὲξ, πιαρηο- 
Ῥέτε ἀρ ἔρδιεθε πᾶπο ομρὲπίοπεηιν Ὀαϊθγς 
εἴς, Ἐδοῖε δυΐοπι μεθ ρεπάομξ ἃ ργε- 
σεαά. οἴεσθαί γε χρή. ἤπινν. 

ἄρτι ἔλεγον} βίθρμδπαβ γεσέε δηἰπιδὰ- 
νομεῖς, νόθα ὅπερ ἄρτι ἔλεγον ρετγεϊποιο 
δα δεηθεπεῖδ, πο δ νοι εἰ δὲ τοῦτο 
οὕτως ἔχει, αἱ δεϊτάπυ5 στοαῖς, Ετβοη, 

Π ἌΑυρ. ἀρτέως, χαοὰ ποθοϊο συγ 
Ῥτοθανενῖς Εἰβοῖνοσ, Νδηι εἰ5ὶ ποῦ ἱπίοτ- 
ὅσαι ἃραὰ ΡΙδίοηεια ααοηυς ἰερίίατ, υἱ 
Ῥοϊϊὶιὶς. Ρ. 9282. . Ῥ. Φ0Ὶ, Α. ΠῚ Βερ. 

ἵν, ». 440, Ε. Ῥμϊεὺ. Ρ. 16. Α.. ΑἸοῖδ. 
Ῥ. 1.29. Τ). Ιοπρα ἱδιηθη ἔγεαυσμῖϊαβ ἰνυΐα 
εὐὲ δἰζοσγυδι. ΗΈΙΝῸ, " 

8. 85. ννερεαᾷ τ τ ἸΝξ αιρύπος 
λοσοφηκότες ὀρθῶς οἴ ἀΐδρυ - 

με πασμὲ τοῦ εἰκαμς, ΕἸοτῆ, ἐκ. ρΡ. 98. 
99. δῦνυτν. 

τοῦτο ἀνδρὸς} ἴπ ΗΒ τοῦτο ἐχφ ἰοαίωΣ 
γοτ οἷ δαῦδοαα. ὃν ἂν ἴδῃς ἄγαν. ΧΈΒΟρΡΝ. 
Οὕεοη. ἱν. 19. ᾿Εγὼ δὲ καὶ τοῦτο ἡγοῦμαι 

Ὕ 
---οὖκ ἄρ' ἣν φιλόσυφος, 'ἀλλ φιλὶ 
σώματος] Οὐμἤεγόπάδ σέμιδπα ᾿ναΐο ἀϊ8- 
Εποῖίο ἱπέτα ἃ. 323. 1π ἰος δαίσην ἰσσο 
ΡτΐοΥΒ βειτοπεῖε γϑῖϊο ἀρρᾶτοξ : σὲ ποτ 
ἐδ ΦΡῪΣ ζεγί, πὸνπ 68βὲ ϑδαμρίεπίξα, βορὰ 
ἐογροτίβ, ἀπιᾶμηδ: δὲ ΠπῸΠπ ἀΐοπὶ δἰ μουϊαβ 
γαϊϊο βεπίθηϊε ἰπ Ῥγοπιίυ δῦ, διωίθηε 
ΤΟΥΡΟΥῚΒ απιαπέέηι, 8888 ἔΐεπι τ ἰον σα ϑὲ 
μεσ απιαπέεπε : ἀμ ᾿τίδῳμο, αμὲ 
αἰϊοντῖμβ. ἸἈδιὶο γερϑίδηδϑβ' εόϊ α ἐδείτπα 
ΡΙαίοηϊβ. Ρμλοδορίιβ τθοπὲὶ βιπἀεὶ: 
ΘΟ οϑὲ ΠΟ ροτίϑ ἘΠΙΆΠ5 : ἰάοιηαυο χ ἐτὶ- 
θ05 ραΙΌθυΒ, αυΐθαβ απίτοιβ οοπξίδί, οὔ- 
Ἐποὶ ῥτεβεβηξββι πηᾶπὶ λόγον, ἐπιρεῦαν» 
ἔδην : ἀσδτιηι το χυδταπν, πιαρ δα σὰπὶ 
οὔγροτα οσπἠυποίδταπι, ράγτίαμι, πιο ϊο- 
τοπὶ θυμὸν παθηϊ τϑρϑίγαῖυβ δὲ πιϊηΐβισὶ 
ον ἐδεβ, χαστίησι δὲ ρεορτίυπι φιλοτεμέα 
εἰ φιλαρχία, 5ἐμα μην ποπσνανι δὲ πιασὶ- 
δἰγαίιιρη : ἀοιουίογθμι, ἐπιθυμίαμ, 'παῦσὲ 
νἱοῦϑ, ροουπῖθ ἀοάϊί δἰ Ἰυστο ςομίεπίδ. 
Ῥηϊοναπι κοηυ5. πομιέπυῶ ἀἰοι ταν φιλόσο» 



ΦΑΙΔΩΝ. Ε: 

λόσοφος ἀλλά τις φιλοσώματος; ὁ αὐτὸς δέ ποὺ οὗτος 

συγχάνει ὧν καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ 
᾽’ὔ 

ἕτερω τούτων ἢ" καὶ ἀμφότερα. Πάνν γ᾽," ἔφη, ἔχειΝ 

(.--- καὶ ροβὲ ἢ δαἀὰ Δ.--Ὁ" γ᾽ δἀ ἃ Δῷε οἱ τὸ Π.--- ἔχει οπ) Δ.---τ ἀνδρία ΛΞΓῊΗΙ: 

φον καὶ φιλομαθές' εἸίογαπι φιλόνεικον 
καὶ, φιλότιμον" ἰϑτεϊαπι φιλοχρήματον καὶ 
φιλοκερδές' ᾿οτὰπη ὑπιπηαυοάσιιδ. 8088 
51:81 Ῥγορηδϑηυθ δαδεὶ νοϊυρίαϊς5. θεὰ 
φιλότιμος ἰάδει ρΡοίεβί 6886 φιλοχρήμα- 
τος, δῖ νἱοῖβϑ:πΊ, δϑίαιια ἤτοι τὰ ἕτερα 
τούτων, ἢ ἀμφότερα" αἱ πουΐοτ ροΐεϑὲ. ἐ886 
φιλόσοφος ; 8εὰ υἵετη6 ε8ὲ φιλοσώμα- 
τος. Ης βρδυϑὶπι βῷϑρβ 9ἰρεϊποδηίοτ, 
εἰ ἀἴβεγιο ἀδοϊαγαητογ ἘΘΡΌΒΙ]. ἰχ ῥ, δ06. 
Ἀ--Ἐ, Ιἰδαὺς πυ}}ὰ σαυββα ογαξ ΟΌΓ 
Ἰπίογρτοῖθϑ ταϊοποπ, αιδτο ὁ φιλήδονος 
ΟἸΐδοιβ δ5ϑθὲ, ε ἰοηρίπηαυθο ρΡεϊετεπέ: 
αυοὰ ἂὖ 18 ἐδοίμπι 6886 αἀἰβοίπηι}β οΧχ 
ΟἸ γπρίοάοτο, Οοά. ἱϊϊ. οὐ]ὺβ ἀθ πᾶς 
αὐτεβίΐοπ ἀϊβρυϊαίζοπεπι Ῥαγπι οοτίρ, 
Διϊβίοτιβ σϑυ888, ἈρΡροόπετ μινδξ, Ρ,, 20. 
Διὰ τί τὸ φιλήδονον παρῆκε; Ὁ μὲν 'Αρ- 
“ποκρατίων ἀπορῆσας οὐκ ἐπελύσατο' ὃ δέ 
γε Πρόκλος φησὶν, ὕτι φιληδόνου οὐκ 
ἐμνημόνευσε, διότι ἀνωτέρω. εἶπεν, ὅτι δεῖ 
φεύγειν τὰς ἡδονάς" οὐδὲν δὲ πρὸς τὸ προ- 
κείμενον. Διὰ τί γὰρ φιληδόνου οὐκ ἐμ- 
νημόνευσε ; Ὁ δέ γε φιλόσοφος ᾿Αμμώνιος 
“φησὶν, ὅτι ἐπειδὴ σκοπὸς αὐτῷ διακρίνειν 
οὗ φιλόσοφον ἀπὸ μὴ φιλοσόφου, ἀλλὰ 
ἀπὸ προσποιουμένου εἶναι φιλοσόφου" ὃ δὲ 
τοιοῦτος καὶ φιλήδονος, ἢ συγκρύψει μὲν 
τὰς ἡδονὰς καὶ προσποιήσεται σωφρονεῖν, 
τὸ δὲ φιλοχρήματον οὐ συγκρύψει ἴσως 
«οὐδὲ τὸ φιλότιμον, ἀλλὰ προφασίσεται 
εὐλόγους τινὰς αἰτίας" καθάπερ καὶ Ζήνων 
ἔλεγε λαμβάνειν ἐκ τῶν μαθητῶν, ἣ ἐθί- 
᾿ξων αὐτοὺς καταφρονεῖν μισθοῦ, ἢ διὰ τὸ 
μεταδιδόναι. τοῖς ἀπορωτέροις" φιλοτιμίας 
δέ φησιν ἀντέχεσθαί διὰ τὸ εἰς ζῆλον 
“κινῆσαι τοὺς μαθητάς. Καὶ ταῦτα μὲν 
ἔχει ἣ θεωρία, ΑἸΐᾶ οἰἴδιη δαάϊί ρΡ. 75. 
Διὰ τί παρέλιπε τὸ φιλήδονον" ὃ “γὰρ 
φιλοσώματος εἴη ἂν καὶ φιλήδονος" ἢ ὅτι 
ὃ φιλοσώματος οὗτός ἐστι" προτίθενται δὲ 
: καὶ οἱ ἄλλοι (9)" ἢ ἐν τοῖς πρόσθεν ἀπε- 
᾿σκευάσατο, νῦν δὲ παρατίθεται τοὺς τότε 
παραλειφθέντας" οὕτω. μὲν ᾿Αρποκρατίων 
ἐξηγεῖται. Ὁ δὲ Πατέριος ἐκφεύγει τὴν 
ἀπορίαν λέγων, τὸν φιλοσοφεῖν προσποι- 
᾿οὐμενον ἢ διὰ τιμὴν ἢ διὰ κέρδος προσ- 
ποιεῖσθαι, οὐδεὶς δὲ δι᾽ ἡδονὴν, διὰ τὸ σεμ- 
γὸν τῇς φιλοσοφίας" τὺ οὖν αὐτὸς οὗ τὸν 

, Φφιλοσώματον, ἀλλὰ τὸν πλαστὸν φιλόσο- 
Φον νοητέον. Διαφεύγει δὲ αὕτη ἡ ἐξή- 
᾿γησις καὶ ἄλλην ἀπορίαν" πῶς γὰρ φιλο- 

σώματος ὃ φιλότιμος ; προΐεται γὰρ τὸ 
σῶμα διὰ τιμήν" ἣν ἐπιλύεται μαλακώ- 
τερον, ὧς ἐπιλαθόμενος τῆς Πατερίου ἐξη- 

σεως, ἢ ἦν δευτέρα" ἡ γὰρ πρώτη πρὸς 
ἣν αἱ ἀπορίαι “Ἁρποκρατίωνος. κι. τ. Ἀ. 
Ἐδοιΐυ5. ἴρβεὲ ΟἸγπρίοάοταβ μδθο ΘΠ γα 
ἀϊδιϊηροὶ ἴῃ Ομ πποπίδηο Ν8, Νὰ Οοι- 
βἷαπι Ρ. 9. Καὶ ἄξιον ζητῆσαι πῶς φιλό- 
σοφος ἀγοράζει; δεῖ γὰρ ἡσύχιον βίον 
ἄγειν. φαμὲν, καί τι καὶ ὃ φιλήδονος ἀγο- 
ράξει, καὶ ὃ φιλοχρήματος, καὶ ὃ φιλότι- 
μος, καὶ ὃ φιλόσοφος" ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως 
πάντες" ὃ μὲν γὰρ φιλήδονος ἀγοράζει 
ὀπιπεύων κόρας καλὰς ἵνα ἀπατήσῃ" ὃ δὲ 
φιλο Ὁς5 περιβλεπόμενος εἰ δυνηθείη 
πωλούμενόν τι ὠνήσασθαι καλῶς καὶ κερ- 
δάναι" ὃ δὲ φιλότιμος διὰ τὸ πάντας αὐτῷ 
προσέχειν ὡς κάλλος ἔχοντι καὶ σῶμα 
'“μέγα' ὁ δὲ φιλόσοφος ἵνα νέους πλανω- 
μένους ἐπιστρέφοι καὶ πρὸς τὸ κάλλιον 
φέροι" οὕτω καὶ Θεαίτητον σωφρονίξει καὶ 
Χαρμίδην καὶ ᾿Αλκιβιάδην" ἀμέλει φιλό- 
σοφός τις διψήσας εἰσῆλθεν εἰς τὸ καπη- 
λεῖον, καὶ ἔπιεν ὕδωρ" εἶτα ἐξιόντι αὐτῷ 
ἀπήντησέ τις ἀπὸ ἱεροῦ ἐξερχόμενος καὶ 
λέγει αὐτῷ, ὅτι φιλόσοφος ὧν ἀπὸ τοῦ 
καπηλείου ἐξέρχῃ ; ὃ δέ φησιν, ὅτι ἐγὼ 
μὲν ἀπὸ τοῦ καπηλείου ἐξέρχομαι ὡς ἀπὸ 
ἱεροῦ, σὺ δὲ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ὡς ἀπὸ καπη- 
"λείου. Ἡ πολιτεία οὖν διακρίνεται, οὐχ 
ἡ διατριβή. Οὐοηΐεγαίυν ἰάφαν Ρ. 185. οἱ 
186. νετ ΡΙαἰοπῖρα ταῖϊομθ, {πὶ ΠΟΙ - 
στη αἰ δγαπιΐδπ εχ ἘΠΡῸΒ δηλπιὶ ρῥαγίὶ- 
05, ἐΠΡυιβαυθ οἰ ν δ εῖ5 σοπουῖ 5 ἀμ οθπ5. 
μππο Ῥμαάοπὶβ ἰοοῦμπι ἰΐεπη ϑρεοίαν!ξ 
Αὐἰϑλάθ5 Οταῖ, Ῥαΐοη, Ὁ. 312, τούς γε 
«ἄλλους φιλοσωμάτους, ἀλλ᾽ οὐ φιλοσό- 
φους καλοίη τις ἂν ἐν τῇ Πλάτωνος φωνῇ. 
ὕτ᾽ ἔογπιδ εἸυβάθπι βεπετῖβ, νοὶ οοηῃ)]ύη- 
Βαπίυγ να] ἀϊθ]απρυπίυγ φιλοσώματος εἴ 
φιλήδονος" νεϊυ ἀρυὰ ῬΙαἰατοπυπι οὐπ- 
ἡυπραπίαγ τοις. ρ. 706. Β, δυσόνειρα 
φαντασμάτια φιληδόνων καὶ φιλοσωμάτων 
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν----. ἀϊδιηρυυηίο ἀδ 
βδηϊξ, Τυθπάα Ὁ. 140, Β. οἱ φιλόμουσοι 
τῶν βασιλέων πολλοὺφ. μουσικοὺς ποιοῦ- 
σιν, οἱ φιλολόγοι λογίους, οἷ φιλαθληταὶ 
γυμναστικούς" οὕτως ἀνὴρ φιλοσώματος 
“καλλωπίστριαν γυναῖκα ποιεῖ, φιλήδονος 
ἑταιρικὴν καὶ ἀκόλαστον, φιλάγᾳθος καὶ 
φιλόκαλος σώφρονα καὶ κοσμίαν.. νυττ. 

ὅτι οὐκ ἄρ' ἦν φιλάσοφο] Νοὺ δά 
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16 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

οὕτως ὡς λέγεις. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, ὦ Σιμμία, οὐ καὶ ἡ ὁνο- 
μαζομένη ἀνδρία" τοῖς οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσῆ- 
κει; Πάντως. δή που, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ" σωφροσύνη, ἣν 
καὶ) οἱ πολλοὶ ὀνομάζουσι σωφροσύνην," τὸ περὶ τὰς 
ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσθαι ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, 

ἀνδρεία -.---ὐ καὶ οἵχ Δ.---ἰ ἢ ογἵὰ Φὧδ8.---Ὁ οἱ πολλοὶ καὶ Γ.---ὐ σωφρόνην Δ.--- ἐθέ- 

Ῥγροιοτίταπι ἢ} ϑπλοα] ΠΟ πλΠ15 νυἱΐδπι το- 
ζογίυτ ἱπυρετῖ, ἦν, βεὰ που Ἰαποίαπι οὐ πὶ 
νοουΪᾶ ἄρα 1] Ῥοπὶ βοϊεῖ, δὶ ῥὑτὸ 1,δεῖπὶ 
ΒΕΓΠΊΟΠΪΒ 588 τ γδϑῈπ8 ροϊϊι8 ἐστὶν 6Χ- 
Ρεοίεβ, Αἰᾳυθ μος Ἰοοο οὐκ ἄρ᾽ ἦν φιλό- 
σοφος ΘΧΡ ἐοδτὶ ροββὶϊ, πον ἐὐαΐ μλίϊοβο- 
φῆι ἔμπι φιαιπὶ 6886 υἱά εν αξν, Βι τι} 9606 
Δ θοῦ οχρ]ϊοδιϊο 115. ἔδεσε Ἰοςΐβ, υἱὴ 
αὐοβί περϑίῖο οὗ, υἱ Αἠϑίοριν, ἀν. 280, 
τί τὸ τέρας τουτί ποτ᾽ ἐστίν ; οὐ σὺ μόνος 
ἄρ᾽ ἦσθ' ἔποψ. Ἑυτὶρ. ΗἸρρ. 560. Κύπρις 
οὐκ ἄρ᾽ ἦν θεὸς, ᾿Αλλ’ εἴ τι μεῖζον ἄλλο 
γίγνεται θεοῦ, Ἢ τήνδε κἀμὲ καὶ δόμους 
ἀπώλεσεν. ὙΠεορτι, 619. Πλήθει δ᾽ ἀν- 
θρώπων ἀρετὴ μία γίγνεται ἥδε, Πλοντεῖν" 
τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν ὄφελος. Αἀάδα 
Ἡεβίοά, Ἐ, κ. Η. 11. Αἴποη ἐπ᾿ άδπι Ατὶ- 
βἴορ!, ἵ βρ. 461. Οὐκ ἀφήσεις οὐδὲ νυνί 
μ᾽ ὦ κἀκιστον θηρίον---Οὐδ᾽ ἀναμνησθεὶς, 

. ὅθ᾽ εὑρῶν---κλέπτοντά σε---Ἐξέδειρ᾽ εὖ----, 
σὺ δ' ἀχάριστος ἦσθ᾽ ἄρα. Νὶ νε!18 παῦς 
ἜΧΡΌΠΟΓΙΘ : αυσπὶ στϑίιμπι ἐδ Ῥυΐϊάγετῃ, ΘΓἃ8 
αὐδίοπι ἰ6 πᾶπο ροηῖ8, ἱπρταίυβ. 521. Ὦ 
δέσποθ᾽ ἥρως, ὡς χαλεπὸς ἄρ᾽ ἦσθ᾽ ἰδεῖν, 
ΟΝ ϑϑγηο ἐδ τὰ ρηϑθηίο, Ἑηᾳ. 382. ἦν 
ἄρα πυρός γ᾽ ἕτερα θερμότερα: καὶ λόγων 
ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέστεροι" καὶ τὸ 
πρᾶγμ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἦν φαῦλον ὧδε. Ῥδεε 22. 
Οὐδὲν γὰρ ἔργον ἦν ἄρ᾽ ἀθλιώτερον, Ἢ 
κανθάρῳ μάττοντα παρέχειν ἐσθίειν. 566. 
Νὴ ΔΙ᾽, ἢ γὰρ σφύρα λαμπρὸν ἦν ἄρ᾽ (εϊο 
τοοία ῥτὸ ἂν Οοὐ, Ἐδν.) ἐξωπλισμένη, 
ΑΥ̓͂ τε θρίνακες διαστίλβουσι πρὸς τὸν 
ἥλιον. 819, 'Ως ἄλλμον ἦν ἐλθεῖν ἄρ᾽ 
εὐθὺ τῶν θεῶν. ὅορμ. (Βά, Ο, 1δ0. ἕ, ἑ 
ἀλαῶν ὀμμάτων ἄρα καὶ ἦσθα φνυτάλμιος, 
δυσαίων, θ᾽, ὡς ἐπεικάσαι. 1697. 
πόθος καὶ κακῶν ἄρ᾽ ἦν τις. ῬΒΙΟοΪεΐ. 
978. Οἵ μοι, πέπραμαι, καπ 
ἄρα Ὃ ξυλλαβών με καπονοσφίσας ὅπλων. 
Ἑυπρ. [ρῖι. Α, 944, Ἐγὼ κάκιστος ἦν 
ἄρ᾽ ̓ Αργείων ἀνὴρ, ᾿Εγὼ τὸ μηδὲν---- Εἴπερ 
φονεύει τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει, αὉϊ ἰ6- 
τθτε Μίδτοὶ, οοπηεοῖς ἦν ἂν εἰ ἀεϊπάς 
φονεύοι. Χεηυρῇ, (Εσοη, ἴ. 30, ἀνωφε- 
λεῖς ἀνθρώπων ὁμιλίαι, αἵ προϊόντος τοῦ 
χρόνου καὶ αὐτοῖς τοῖς ἐξαπατηθεῖσι κα- 
ταφανεῖς γίγνονται ὅτι λῦπαι ἄρα ἦσαν 
ἥδοναῖς περιπεπεμμέναι, αἱ διακωλύουσιν 

ὁλωλ᾽, ὅδ᾽ ἦν. 

αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὠφελίμων ἔργων κρατοῦ- 
σαι. ῬΙλῖ, ἀ6 Ἄερ. ᾿ϊ, ᾿. 362. Α΄. γνώ- 
σεται, ὅτι οὐκ εἶναι δίκαιον, ἀλλὰ δοκεῖν 
δεῖ ἐθέλειν, τὸ δὲ τοῦ Αἰσχύλον πολὺ ἦν 
ἄρα ὀρθότερον λέγειν κατὰ τοῦ ἀδίκου κ. 
τ. ἅἄ. ῬΙυτα σοηρεββὶ, οἱ ἴῃ τα ποπάτπι, 
αὐοᾷ 586ΐ8πι, 8 χασαθδπι δηϊτηϑάνογβα ; 48 
Βπρα 8 αὐϊάχυϊα βιαίυδιυτ, {Π ἃ οετίυ τα 
Ραΐο, 88 ἰοο18 οπιηῖθα8 ργέθβοθϑ αἸοα 06 
Ῥορΐ ροΐυΐββ8 ; ἀϑυτρδτὶ διυθη ἣν ἐγρὰ 
ΡῬῖὸ ἐστὶν 1δὲ ἔεγα υὔὶ οοπέγα ᾿υϑαι 6Χ- 
Ρερίανθηϊ δ 1018, τοῦν πᾶ θετα 86. σϑρεγῖζ, 
Ηξινν. 

ἀμφότερα] Ἦος ἰἰα ἀϊοίυπι 65ὲ, αὐ αρυὰ 
Ἡδοπιοτ, 1]. γ΄. 1718. 5. Οὗτός γ᾽ ---ἰΑμφό- 
τερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς, κρατερός τ᾽ 
αἰχμητῆς. Ἑτδοπ. 
ἢ καὶ ἀμφότερα; Πάνυ γ᾽, ἔφη] ἴπ ἢΪ8 

καὶ εἴ γε ἀεθοπίυγ ἴδτὸ Ῥὰγ. Ἠξιν. 
σωφροσύνην) ΟἿ. ἀθ Ἰιερρ. ἵν, Ρ. 710. 

Α. σωφροσύνην μοι δοκεῖ φράζειν, ὦ Μέ- 
γιλλε, δεῖν εἶναι τὴν ξννεπομένην ὃ ξένος" 
ἢ γάρ; ᾿᾽Αθ. Τὴν δημώδη γε, ὦ Κλεινία, 
καὶ οὐχ ἦν τι5 σεμνύνων ἂν λέγοι φρόνη- 
σιν, μίμδμωμμοβε, πρὸ εἶναι τὸ σωφρονεῖν. 
Νᾷᾳ νυΐρατοπὶ αυϊάθπι, χυδπι συΐρυ8 ᾿πί6]- 
Ιίσαί, σωφροσύνην (εἶ, 8. 71.} ἴπ΄ 8110 
υσααλπ) ἥσδῖπ ἴῃ Ρ ἢ] ΒΟ ΡΒ τϑρουϊτὶ 
αἷξ ; νυἱρὶ πυ δι 6586. ΗΈΙΝΡ. 

τὸ περὶ] ϑιοῦαιβ Ἐδίορ. ΕΠ. ν, Ὁ. 
760. Ο655, ἰοσυπι πυπς 1. οἷἑαῖ : ἄριστον 
δὲ τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσθαι, 
ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως : Ἰάδην 
ἴῃ ὁ. 8, Ρ. 98. ὕδβη, υδὲ Τῆπολν, παρὰ 
τὰς ἐπιθ. μὴ ἐμπρῆσθαι. ἔτιδοη. 

ἐπτοῆσθαι] ψετῖθο πταεῖσθαι 5ἰρηϊῆοῖα- 
ἰὺγ δια οσμρὶϊέα8, ἡπααίπιτι ἀεβὲ46- 
γίιση, οὐ)}}5. βίρτιιιπι ἔεσα δβὲ ἐγερἰ ἀαιΐο, 
ααῖΐα ἔδγθ σοπ)αποίμπε δϑὲ σππὶ ἤτηογο, πξ 
ΔΒΒΕΘΌΔΙΒ, οἱ 5818 οἰΐο δββε 8, ΤῸΠῚ 
Ρο ζω. ϑυϊά. ᾿Ἐπτοημένος" θαυμάζων. 
510 Ἰπἴτα (8. 131.} περὶ ἐκεῖνο πολὺν χρό- 
νον ἐπτοημένη. εἴ ϑγπηιρορ, δ. 25. πτοίη- 
σις περὶ τὸ καλὸν,. υὐ τεοίθ οοτγοχῖξ ΌΤῸ 
ποίησις Αὔτοβοι. Ὅϊας, Τῆς. ρ᾿. 420. 
Τιορὶ ἀξ νερὸ πτοεῖσθαι μοβδυπὶ ΟἌΙΔΚΕΥ. 
δὰ Απιοιΐη. ἱν, 19, ρ. 104, Τ]ρίοη. δά 
Ὀίοπγβ. Ηαδϊΐο. περὶ σννθ. 1. ».7. Ἐχπα85- 
08 κὰ (αἰ πι. Η, ἴῃ ύδη, 191, ΕἼΒοΗ, 



ΦΑΊΔΩΝ, 7 

εἰ) Ε] ᾿ ὔ ᾽ὔ »“᾿ ΄ ἰημἐ ᾽ὔ 

ἀρ οὐ τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς. μῶλιστω τοῦ σώματος 
"» “»“ρᾳ ΟΣ ’ὔ ων 3 ὔ Ν 

ὀλιγωροῦσι! τε καὶ ἐν Φιλοσοφίῳ ζῶσιν; Ανἄάγκη, ἔφη. 
7 ἈΝ 3. ς κε 3. ἢ ᾿ " ὕ ὰ "- 

[8. 86.] Εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἡ δ᾽ ὃς, ἐννοῆσωι τήν γεῦ τῶν 
" ᾽ δ 6 Ν ’ δό ἔ τ ν᾿ Ε 
ἀλλων ἂν ριων" τε καὶ σωφροσυνῆν, ὁξει σοὶ εἰναι! τοπός. 

Πώς. δή," ὦ Σώκρατες; Οἶσθα, ἢ δ᾽ ὅς, ὅτι τὸν θάνατον 
ε “ ͵ εΥΗΥῇ -“ ᾽ ᾿ “-. ᾧ κ Ν 
ἤγουνται πᾶντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων" κακὼν εἰναι; Καὶ 

, ᾿" Ε » ’ὔ ’ὔ “" ε ᾽ὔ 

μάλα, ἔφη. Οὐχοῦν φόβῳ μειζόνων κῶκχὼν ὑποῤνενουσιν 

αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν θάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν; "Ἔστι ταῦ- 
" ᾽ Ν Ν ᾽ὔ Ι] “φ΄᾿ἢ 3 ξ΄ Ν 

τα. "Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοί εἰσι πᾶντες πλὴν 
οἱ φιλόσοφοι. καί τοι ἀτοπόν' γε δέει τινὰ" καὶ δειλίᾳ" 
᾽ ὸ "“ εν ’ Ἁ “" (δ ΤΡ ξ 7, 3 

ἀνδρεῖον εἰναι. Ἰ]άνυ μὲν οὖν. ΓΙ δα! οἱ κόσμιοι αὖὐ- 

λεις ΓΟΗ͂Ι εἰ ργ Π: ἐθελήσεις σὰπὶ ἢς οοῖτ Ὑ..-- τε ἘΔΠΎΕ.--- ὁ ἀνδρίαν 71.---ἰ σοι 
οὔ; Δ.---Εἶ ἄτοπον 1,.---" δὲ 1.----ὶ ἦσθα Ἐ.--- μεγάλων ἍὯΠ : μεγίστων "-ς.---Κ εἶναι 
οἵα μῦ Π.---ἰ ἄλογον, ἴῃ τὴρ Ροβὶϊο ἄτοπον, 2ζ.----ῖι τινὶ ρὲ Γ',--- καὶ ἘΓΔΈΠΦΩΟΘ: 

δ. 36. εἰ γὰρ ἐθέλεις κι τ. λ.}1 Θαΐ ἴῃ 
δ15 προς νϑυθυπι σωφροσύνην ἃ ᾿ἰδταπο 
Ῥτοΐθοΐαμη βυϑρισαθδίαγ, πο τεραίανϊε, 
πος οτηΐβ8ο, νεσθογοπι ἣν καὶ οὗ πολλοὶ 
ὄνομάζουσι βϑεϑαπν πππο ἴογθ ; φμαπε (1. 
6. ᾳαοὰ νοσβθαϊυπ}) ὑμέργμϑ φιοηίι ἀβν -ο. 

. Υὶὶ ποίαϊ, δὰ ταί). 8,1. Ηξινῃ. 
ἐθέλει5] δὶς Αὐρ. εἰ Ταῦ, βίον. Θ 6βη. 

εἰ Ἰδπιθ!. ρτὸ νυἱμαίο ἐθελήσεις, τοῦ, 
Τηήποαν, ἐθέλῃς, υπὰ πδίαπι, φαοᾶ ναἱρὸ 
Ἰορίίασ, Οταίν!, ξ. 110. ἐπεὶ---οἰ ἐθέλεις 
ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν ἐλθεῖν, πόθεν οἴει ἕξειν 
ὀνόματα ὕμοια ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν ἀριθμῶν 
ἐπενεγκεῖν οἷο. Ῥτοίαρ. 8. 39. εἰ. γὰρ 
ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρ. 
τοὺς ἀδικοῦντας, τί ποτε δύναται, αὐτόσε 
διδάξει---. Το, 8. 81. εἰ γὰρ ἐθέλει τις 
Λακεδαιμονίων τῷ φαυλοτάτῳ συγγενέσ- 
θαι, τὰ μὲν πολλὰ ἐν τοῖς Ἀόγοις εὑρήσε 
αὐτὸν φαῦλόν τινα φαινόμενον, αὐἱ ϑτοριι, 
μιϑίθθαὶ ἐθέλοι. Μεπου. μ᾿. 71. Α. εἰ 
γοῦν τινα ἐθέλεις οὕτως ἔρεσθαι τῶν ἐν- 
θάδε, οὐδεὶς ὅστις οὐ γελάσεται καὶ ἐρεῖ---- 
ΑἸοῖΡ. ἵν Ρ. 132, Β. εἰ δ᾽ αὖ ἐθέλεις εἰς 
“πλούτους ἀποβλέψαι καὶ τρυφὰς καὶ ἐσθῆ- 
ταἭ---αἰσχυνθείης ἂν ἐπὶ σαυτῷ --- ῦιϊ 
απ. ϑδαυμηίοσ εἰ δ᾽ αὖ ἐθελήσεις εἰς σω- 
φροσύνην ἀποβλέψαι οἷο. ἰπ Εἶθ νΘΥΘΟΥ͂ ΠΕ 
ἐθελήσεις οτίυπι 51: 6χ νἱείοβο ἐθέλῃς εἰς. 
Αἰχὰς Ἰὐῤος θην 31. βοθθπάμπι πὰς 
»αῖο εἰ γοῦν ἐθέλομεν ἐννοῆσαι τὸ ὑγιαῖ- 
νον σῶμα, οὐδὲν ἰατρικῆς δεῖται, δὶ 1Θρὶ- 
ἴυγ π Εἠά. θέλοιμεν. Ηξινν. 

τὴν τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ σωφρο- 
σύνην] ἨΗΐδ5 5ἰπιυϊδίᾳβ οἱ ψϑυδσεπι υἱγ- 
ταῖυπ - πα δίσῖςθ9 υἱτίαϊθβ ροϑίοα οχδρὶ- 

φόβῳ μειζόνων κακὼν εἰς, 

-γενόμενο:--. 

ἰανιε Ερίουταβ, σα] 9 ἀς ΠΟΟ διρυπιοπίο 
ἀοοϊππαπι ἃ ΟἸσοτΌη6 δχροβίίατῃ ἀθ ΕἸ- 
ἰδ ἱ. 10, 14. 15. 1], 14. 15, σὐπὰ ᾿λς 
ϑοοιδεβ. αἰβρυίαεϊοηθ ΘΟΠΊΡΔΓΑΓΘ, ρθῶ 
Ριοίπην ε8ὲ, υττ. 

μεγάλων] δορὶ πδπσ βοτῖρέθταπι 6 
Τοῦ οἱ Ῥαγ, βίου, οἱ 1δὺ}. Ἐπ ἃ. μεγί- 
στων, ἰάθιπαμθ, οτηΐβθο δγίουϊο, Αὐρ. 
οαΐ ποθὴ οοηνεηϊέ σαοὰ 5οημίίυτ, οὐκοῦν 

Ἦεινν. 
εἶναι] Αδεβὲ ἃ Τὰ, εἰ Β!ρα]ε, Ιδπὶ- 

ὈΠΟΝ. θυδπι ἃ δίοῦθ, Ττης, αἱ ΕἸοίπυ5, 
τιογέεμα ἀππι ἐπ πιαχὶπεῖδ πα 8 εα᾿δέῖ- 
ἡπαγε.. ΕἼΒΟΗ, 

ἄτοπόν γε} ϑίοῦ, οὐ [4π}Ὁ]. ἄλογόν γε. 
Ἐχ πάθῃ εἰ ΑῸρ. ἰπ ρτοχίτ8 δέει τινὰ 
καὶ δειλίᾳ 5υθδετυϊ καὶ ὑτο ἢ, αυοά ρπα- 
(εν ΕἸΒΟΠΟΤτα πχαῃρο θστὸ μφθα Ηξινν. 

δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι ϑιρθοίανίε ἢ 
ῬΙυίϊατγοῦ, γι. Βοπια!. ρ. 37. Ὁ. ὁ δὲ 
(5εἰ}. Βοπιυ} 3) δουλείας φυγῇ παρούσης 
καὶ τιμωρίας ἐπιφερομένης, ἐκεῖνο τὸ τοῦ 
Πλάτωνος, ἀτεχνῶς ὑπὸ δέους ἀνδρεῖος 

Εοάεπι ρΡετίπειὶ Ῥ]δίοηὶβ 
ἀἰδβρυϊαῖῖο [9 6. ἷ. Ρ. ὅθ, Ο. 668, Ε. 6. 
νἱ. Ῥ. 028, Ε. Βδρ. ἐν. Ρ. 449. Α---Ο, ὃ 
γὰρ ἑαυτοῦ κρείττων, καὶ ἥττων δήπου ἂν 
αὑτοῦ εἴη" καὶ ὁ ἥττων κρείττων. Υττ, 

κόσμιοι] Ηονιῖηεβ νου ίβιεβ οοπιροβὶ ἐδ, 
ἐενηροταπέϊα εἰ πα ἐἐρὶ δε οϑὶ. ἃ. 84. 
κόσμιοι οἱ ἀνδρεῖοι Ἰυπρυαπίατ. Κόσμιας 
εἰ αἰδήμων Ῥίδίο ἔαϊθββθ ἀϊοϊίαγ δρυὰ 
1,Δετί. 1. εἴ. Αρυᾶ ϑιοθεθαπν πυοαιδ 
βόστη. τ. Ρ. 66. ἐυμρίίυν βίῳ κοσμίῳ σώ- 
φρων, Οὐττι,. 



η8᾽ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

γῶν οὐ ταὐτὸν τοῦτο" πεπόνθασιν; ἀκολασίᾳ τινὶ σωφρονές 
εἰσι; καί τοὶ φαμέν γέ που" ἀδύνατον εἴναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὑτοῖς 
φων ΕΟ ῬΉΝΟΥ ΡΟΝ συμβαίνει τούτῳ δμοίον εἰναι" τὸ πάθος" τὸ περὶ ταύτην 

σὴν εὐήθη σωφροσύνην" φοββούμιενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν στερή- 

ϑῆναι καὶ ἐσιθυμιοῦντες ὦ ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται ὑπ ἄλλων 

τι. ἢὶ, 27. «ρατούμενοι." καί φοι καλοῦσί" γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ 

:. 69, Ψῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι, ἀλλ᾽ ὅμως. ξυμβαίνειῇ αὐτοῖς κρα- 
τουμένοις ὑφ᾿ ἡδονῶν" κροτεῖν ἄλλων ἡδονῶν. σοῦσο δ᾽ 

ὡς ψὺν δὴ ἐλέγετο," σῷ τρόπον τινὰ δ ἀκολα- ὅμοιόν ἐστὶν ὡ" ψῦν 

Ἔοικε γάρ! [Ἀ. 37. Ὦ σίων αὐτοὺς σεσωφρονίσθαι." 

μακάριε Σιμμία, μὴ γὰρ. οὐχ, αὕτηῦ ἢ ἦν ἡ ὀρθὴ πρὸς ἀξε- 

σὴν ἀλλαγή; ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ λύπας πρὸς λύπας 

Ἤ“ν.-ὸ δειλίᾳ ὁπ ᾧ..---Ρ δαὶ Τ'.----ἰ τούτων Φ8.--Ἰ τούτω 1,.---Ῥ που οτὰ ΤΠ, “διιρτα 
Ὑε γοπῖίι 2(.---ἰ τοῦτο α οἱ οστῦ Γ᾽--τὴι εἶναι Ὅτὴ Ὧτ ἼΠ.--" πάθος τῷ τοῖν ἘΓ6.-- 
Ὑ κρατούμενοι ὑπ᾽ ἄλλων ΔΦΩΘ.---τ καΐτοι γε 1..---ὐ ἄρξεσθαι Δ.--- ξ, ΔΦΟΞ οἱ οοῖτ 

..--- ῥπὸ τῶν Τι. -" ἡδονῆς ρχ Γ.--- ἃ Φ, ἃ 5.---α διελέγετο Ἴ,.---Ἔ σεσωφρονῆσθαι 
ΔΛΟΈΗ, σεσωφρονεῖσθαι 11,.---ἴ γαρ κἀὰ ἜΠΦΘΑ.---ξ οὐκ αὐτὴ 6.-- 5 ἥ οπι Κ1.--- 
Ἵ ἡ 501} οὐπὶ ς ΔΞ δἴ τὸ Ὑ.---ὮΩςἢἮ ἀλλαγὴ δκἀἀ ΔΙΦΟΞ. ἱπ Οἱ Ἔγαϑιιπὶ ποῃηλ}}} ροβὶ ἀρε- 

"πεπόνθασιν" ἀκολασίᾳ] Ὑὶχ ἀϊρτιιπι 
“πποιηοσϑίι, αυοὰ ἃ ΤΌΓΠΟΡΟ εὐϊίαπι ἐπ 
ΤΥ ρῖπα διἰβογῖρϑιε βέθρ!ν, καὶ ἀκολασίᾳ. 
4. 49, οἱ ἐρασταὶ---πάσχουσι τοῦτο" ἔγ- 
κῆῤτά τε τὴν λύραν εἰς. Ῥοϊίτίς. Ρ. 291. 
Β. καὶ γὰρ δὴ καὶ νῦν αὐτὸς τοῦτο ἔπα- 
εθον ἐξαίφνης" ἠμφιγνόησα κατιδὼν τὸν--- 
χορόν. Ατὶδίορίι. γεβρ. 1469. καίτοι 
πολλοὶ ταῦτ᾽ ἔπαθον" ξυνόντες γνώμαις 
ἑτέρων μετεβάλοντο τοὺς τρόπους. Οοηΐ, 
δὰ ξ, δ0, Ῥτοχίπιο πον ςαγτεπὲ Ταῦ, οἱ 
ΒΒ", κξινῃ. 

καίτοι---ἄρχ εσθα!})] Ἠΐως οχίδπε ἀρυά 
ϑίο0. Ἔρος. τὰ, ς. 6. ρ. 78. Θεδη, 
ἜΠ΄Ββοη. 

ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς συμβ.}] Η. 6. ἀλλ᾽ 
᾿ὅμως, ὃ αὐτοῖς συμβαίνει, τὸ πάθος τὸ 
“περὶ ταύτην--- σωφροσύνην τούτῳ ὅμοιόν 
"ἐστι. Οιδην βεπίθπιίϊμ) πιοχ ἰδ τϑρειε: 
ὅμως συμβαίνει αὐτοῖς κρατουμένοις ὑφ᾽ 
ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. Τοῦτο δ' 
ὅμοιόν ἐστι εἰς, ϑοτίρίυτατη ̓π .νῖ8. ἀδαὶ 
6 Ταῦ. ᾿άπῦ], Μ8, οἱ Ἑάπὰ. δέεοῦ, νυ! ρο 
“Ῥοβὶ ὅμοιον ἱπβεείαπι ἰδρίξυν εἶναι, (81 
β6η8ι :: 96, ἐαγπέη, αὐοιαϊὲ ἰϊ8, τὲ ἐμεῖο 81- 
δ δἷἐ ἱπερέα ἔρια ἐδηεμεταπέϊα αῇο- 
ἔμ, ὐοά ηὐΐ Ῥγοωίθγαμξ, οτιϊβϑθτι νεῖ- 
ὕυτη δὲ δὶ τοπιϊαδηῖ, ἨΈΙΝ ἢ, 

κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν] Εος ἴῃ Τ. 
ποη ἰδαιπίιτγ, 5. ΤΕ ΙΝ 10τὶ οὐ 
Παῦθηι τῶν ἄλλων, ΕἸβοπ. 

"'Φυίΐδπη Θχρόπαῖθ ορογίοϊ, 

φημέαγε. 

- βἰβ. 

κρατουμένοις ὑφ᾽ ἡδονῶν, κρατεῖν ἄλλων 
(ὐοοποίμμα βδϑηϊθπίι ἥσυχα υἱὲ- 

[ῸΣ δ ριαπν ΑἸεχαπάτο μ. 088. Ὁ. τοῦ 
κρατεῖν «πέρας ἡμῖν ἐστὶ τὸ μὴ τὰ αὐτὰ 
ποιεῖν τοῖς κεκρατημένοις. Δηζοπῖο τ. 
931. Εν πον πη. ἙἩπεορῆγ. Ρ. 68. 
ὥσπερ εἰς ποταμὸν ἐμπεσόντες τῇ καὶ τῇ 
φέροιντο, μᾶλλον ἢ κρατοῦν- 
τες. ὅν υττι. 

8. 31, μὴ οὐχ. αὕτη 21 Αἰδαυϊὰ μὶς 
ἀφοἰἀοτγατὶ ρυΐοι αυϊβρίδηι : αυῦπι ἰληθα 
πὴ] ἀδδιἀδγθίυν, βεὰ εἰ ρ8518 818 Δ}}} 58]- 
πι}}18. φυτα οοσαστῖς ρα] ροβῖ, “μὴ σκια- 
γραφία τὶς ἢ ἡ τοιαύτη ἀρετή. Οὐουτ- 
τυπί ςοτίε οἱ ΑΝ θα ΘΗ ΤΟΥ : ρτὸ ἰοοο 

γἱἀενάμηι πθ, 
νοὶ ἀπμπασυετίοπμηι πε: δὶ Ο(ασεη- 
γπν. Ἠδ. ϑΤΈΡΗ, 

μὴ οὐχ αὕτη ἦ ἡ ὀρθὴ πρὸς ἀρετὴν, 
ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰε:--- καταλλάττεσθαι] 
Ῥὲάε πὸ ἧς πο βὶἐ τεοία «μὶ υἱγέμέεο 
υἱα, υοἱμρίαξε5. σμπὶ ποϊμρίαἰεδιιβ---οονι- 

δὶς οἴπῆθβ ἰδεῖ, μὲς βρθοῖς 
πρδὶς ; ηυΐρρα νοοΐϑ ὁδὸς υβἰ(δΐδ 68ὲ ΕἸ ἢρ- 

Ἐξεβ ἰδιίθθη πὰ υἱαμὲ οὐ οἰγέμέεηι, 
βεὰ ἴρβδτη οὐγέμέεηι τευ] υἱσξ; υἱ Ὁ δΌς- 
-ἴοτε βρτίρίυπ) ΡαΐϊΘπι, ἡ ὀρθὴ ἀρετὴ, ἡδο- 
γὰς πρὸς ἡδονὰς κ΄. τ᾿ Ἀ. μτερβοτιῖπι αυὰπὶ 
πρὸς οχ ϑεφαθοείθι, εἰ ἀρετὴν εχ ἀρετὴ 
ῬΘΓ ργοχίιπδιν ἢ οσὰπὶ ἢ πδϑοὶ ροΐυοη : 
αὶ δὲ ἔγοάαθπε ἐἰθτατ 5 ἰᾶρευ, αἱ οβίοι- 
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καὶ φύβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ μείζω πρὸς 
ἐλάττω, ὡς περ νομίσματα, ἀλλ᾽ ὴ ἐκεῖνο μιόνον τὸ γόμω- 
σμα ὀρθόν, ἀνθ᾽ οὗ; δεῖ ἅπαντα ταῦτα" καταλλάττεσθαι, 
φρόνησις, καὶ τούτου μὲν πάντα καὶ μετὰ τούτου" ὠνρύ- 
μενά τε καὶ πιπρασκόμενα τῷ ὄντι ἥ, καὶ ἀνδρία" καὶ σω- 

τὴν : Ἃ ἀλλὰ ἣ.--- εἰ Δ.---Ἰ ἀνθ᾽ οὗ Γ, ἀνθ᾽ ὅτου ᾧ5 εἰ οοὐτ ΠΠ, ἂν ἦ οὗ 6 : ἀντὶ οὗ 
ς-,--ὦ ἅπαντα ταῦτα ἘΠ, ταῦτα πάντα 1: 

ἀϊπιὰβ δὰ Ῥ]αίαγοι. ἀς Απιΐσογ, Μ|υϊεῖ- 
ἰυά. Ρ. 96, Α. ψείθυπι καταλλάττεσθαι 

κέρδη καταλλάττονται. 
ν] ἢ. 1. θάνατον δὲ ὑπὲρ 

τῆς ἀνδρείας ἠλλάξατο. γ υττ, 
μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἢ) Εθνοσανὶ νοσυ]δπν 

γὰρ ".. ἰ, αρεβϑίπιδην 6 Ταῦ, Ράᾶτγ. οἱ βίου. 
ἡ ὀρθὴ 85. δὺς, αἱ ἡ συντομωτάτη Χε- 
πορὶ!. Ὄγτορ. νυἱῖέ. δ. 13. ἡ εὐθεῖα Ἰλιοΐδη, 
Ηεπποί. 8. 4. οἱ σοηξῖοβ ἃ}118. Ηξιν». 

καὶ μείζω πρὸς ἐλάττω] Οπηιπέποφιε 
πιαλονα Ῥεγημέαγε πϊπονένι ὑεῖ τιν ἐ8- 
πιαία, αυἱά τη }π|8 δἰΐ, αυϊά πιΐπαιβ, ψι- 
γϑτθ, 4085 4υδο5[ο ἐπ νἱγίδθ9 πο σϑαϊξ, 
ϑὲς πῆθὸ ηὐἱάδπη ἐπάϊοῖο οράπια. παθεὶ 
μοῦ καὶ, αυοά οτηΐϊδδιπη πὶ ΕΔ. ϑιοῦς οἱ 
1μανδ]. Ῥγοθηῦδε Εἰϑοῖ. ΗεινὉ. 

ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνο}] 116 ῥχσὸ ἀλλ᾽ ἢ, αυοὰ 
ἐχ σοπ᾽εσίογα οοπτὶρὶ ὀδυθῦδι, ἑοροηθυνῃ 
υἱάδγαι Εογθίεγωβ, δαυπρίυπι δκἐ θοαὶ βίου. 
Οδοβη. ὑπάξ γθοερὶϊ ἠδ ἘῚβο. [Ἢ 1ρ88 
πᾶς ἰοοἱ βοβίοητιδ, υἱάδ πὸ ἄς βὶξ πον 
τεῦία σἷα ἷἱ οἰγέπέοηι, οοϊερίαξοα ρμονημι- 
ἔαγε υοἱμρέαξἐῥιι4----οοἴμέ πειπιϊδηκαία, δεὰ 
πὲ βἐξ τὐῦιπὶ ἧθο γοσέιι πὈϑταμεψμθ πιιι- 
τηΐδιμα, χαὸ ἧκδὸ ογιμῖα Ῥεγηιμίαγὶ ἀεὺε- 
ἀπέ, δαρὶεπίϊα, ορτοσὶα σοϊογοηξς οπηπΐδ, 
πες ἀϊβρι!οϑθῖε ουϊηυδπι, φιοά 8 τεσίϑ 
οἷα δὰ νψεγιπὶ πεμέβηια {τδηδὶ: ΟΥαΙΟ, 
φαυτα ἡπίογρουξέα 5'ηι πε καταλλάττεσ- 
θαι---ὥσπερ νομίσματα. ϑδὰ ἀυδἰξαιϊοπὶβ 
τππηδη δἰ Ἰχυϊὰ ἱπ οὶ! ἢ θγοστπὶ ἀὐνθγβὶα8. 
υΐϊρρε ἀρυὰ 1Δπ|0], ροϑὲ νογῦα πρὸς 
ἀρετὴν Ἱπροτίαπι ἰορί ταν ἀλλαγὴ, ἰάθη 6 
ἦῃ ἀυορυβ᾽ Οοἀά. Ῥατ8. οσπηρετοί, δἰ 
ἀπά παίυπι νἱἀϑίυν πα ΤΡ. ἀλλὰ ἡδονὰς, 
ἐπ 500. Ῥεπο. ἀλλ᾽ ἀντὶ ἧδονάς. ΟΪοδ- 
βϑίου!β ἴογίαϑϑα ᾿πέεγργοίαπηδπέυτη, πὸ 
ἄδπιεη δῖ 5ἰαίϊπη βρετπθιάμσα, ἄοποο 
βοτῖρίυγαπι ἰοοΐ ρίυσπαπη θγόταπι ἥγιδέ 
ξομβθηβι8, ὕδπυπι ἰπ πος ἣ ὀρθὴ “πρὸς 
ἀρετὴν ἀλλαγὴ, τόσέα αα υἱτγἐμέξεπι αὐϊρὶδ- 
εοπάαηι Ῥετημἐπεϊο, οὐἴεπαϊο ρα] πὴ, 
αιιοά πρὸς 5ἰδίἸτη Ροβὲ ᾿Ἰάθαν νοῦθο κα- 
ταλλάττεσθαι Ἰὰποίυπι 818 ἰᾶπποη νἱ μῸ- 

α ταῦτα ὅς.--- τούτω Δ.--- ἀνδρία 

πἰτυγ, ΨΌΪραί ἰεούοπϊ βυδτορδίυν Εἰοῖ- 
πὺβ: πὸ σὸ παμφάγα τεοία δὶς αὐ 
υὲγίμίοιι υἱα. Ἠξκινη, 

“νόμισμα ὀρθὸν ἨΗΐπο Ρ)]ο Τυᾷ. ἀθ 
ϑοχαπ δ Ρ. 1120. (, τὸ τῆς ψυχῆς νόμιστ 
μα, παιδείαν, ἐξιστάντες καὶ κατακερμα- 
τίξζοντες οἰκτρῶς ἀναλίσκουσιν, Ὕγυττ, 

ἀντὶ οὗ δεῖ} Αὐυρ. οὗ δεῖ. οὐπίο βοιὶ- 
Βεπάυπι ἀνθ᾽ οὗ Τυπ ΤΡ, ἅπαντα 
ταῦτα. Ἦειν». 

καὶ τούτου μὲν κάντα καὶ μετὰ τούτου 
ὠνούμενα] ΟὈπιρυπίεἶο χοπ 58 {19 οβροὴ- 
ἀθη8 βδοπίοθηεϊρ εϊδρυίΐαιυηΐβ; ηὐΐρρθ 
ὠνούμενα εἀ τούτον, ἰὰ ε5ὲ, βά φρονή- 
σεως, τοῖεττὶ προ, ἘΠ απὶπι, αἱ αὐυλ 
οὐΐπνιβ Ῥγαάοπιϊα, μευάδοη ἄδην υὲ ργεϊία πα 
ΡΙῸ Θπιΐβ τὰ ἀηπνυβ, ἡ8π0 τοῦ μηδ 
δοοὶρίταυϑ ἦπ ἰοσιπι Ῥτυάοηίίς, Ουοὰ 
τερυρηδὲ ργθοορίο ϑοογαίῖβ, μι θοπεβ μτὰ» 
ἀδπίίδτη οὁπμηὶ τοᾶὸ δεαυΐτοεσε, Τίλατιθ 
Βυιαβιποάϊ να] σοἸ]οςδίϊο, νοὶ σοτία ἐπίογν 
Ρτοίβεῖο, τϑαυϊτοῦ, αὐυϑοὶ ϑοηρίυπι 5]ξ, 
καὶ τούτου μὲν πάντα τε πιπρασκόμενα 
καὶ μετὰ τούτου ὠνούμενα" ἱ. 6. εἰ 8ὲ μας 
ομπηΐα υϑηπάαπέμ, εἰ εἰμη πὰς (1. ε. ρτμ- 
ἀοπίοσ) οὐπνΐα οπαηέϊω", ἐμ πὶ τέτοτα φοη- 
βἰαἰ εἰ ξοτεϊέιάο, εἰ ἐοιπρεγιιέΐα, εἰ }ιι- 
δἐϊέϊα, δὲ διιπιηιαϊηι ὑέγα υἱγέιδ, σμώ 
βίη Ῥυιμϊοπέϊα 6886 πεφμῖξ. Ῥατλοῖρὶα 
δυΐϊθπ) Ρτὸ ἱπῆμπμὶν:5 δοοϊρίοπάδ; αυοᾷ 
{γα 65 6886 ᾶπὶ οπἱοπθοτγιπε ΨΠΡΕΙ, δὲ 
Ηουρονοοη. ἀε Τἀϊοίί5πι, Ὁ. 338, ΑὈτοβοὶι, 
Θμυοϊά, Τυυογά, Ρ. 151, υτσ. 

καὶ τούτου μὲν πάνταἹ}Β ῬΕΥΘΟΥΦΙΘ Ἠξ 
φια ἧου πιιηιδηιαΐε δμπαπ  Ὡρηκιπέμν- 
φιιθ, εα οπιπία δὲπὲ 46 ὈΕΥΗ, ἐϊωπ ἐοτμαο, 
ἐτρη ἐοηιροταπέϊα, ἔμηι μιδεδέῖα, οηιπῖπο- 
{μι6 ὑθτα οὐγέλιβ δὶξ οσἰπὶ βαρίεπέϊαᾳ οοπ- 
ἡιαιοσία εἰς. Ματῖίπιπι ὠνεῖσθαι ρϑδδῖνο 
βἰρηϊβεοαίυ 118 εβὲ ᾿πβοῖθη8 νϑὶ ροίϊι.8 
ἱπαυάϊλιμι, αἱ οὐ Βος ἰρβηπὶ 46 βοτὶρ- 
ἴυγτ ἰπιορη δία τθβαποόρογο ἀμὈϊίεπι. 
Ζάτὰ θυ υρ, 5316 5ετὶ μία πϑο ργυοδὲ 
ὠνούμεθά τε καὶ πιπρασκόμεθα, 8. ]Αίοηο 
Ρτοίθοίυπι βυϑρίσοῦ καὶ μετὰ τούτου ἃ 
ὠνούμεθά τε καὶ πιπράσκομεν, τῷ ὄντι ἧ. 
1 αυΐδυβ μετὰ τούτου ἃ ὠνούμεθα μυκὶ- 
ἰμπὶ ρτο ἃ μετὰ τούτου ὠνούμεθα. Μιὰ, 
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φροσύνη καὶ δικαιοσύνη, καὶ ξυλλήβδην ἀληθὴς ἀρετὴ ἢ: 
μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένων καὶ ἀπογιγνομένων 
καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ. τῶν ἄλλων πάντων" τῶν τοιού- 
σῶν" χωριζόμενα δὲ φρονήσεως καὶ ἀλλαττόμενα" ἀντὶ 

Ἴ.---Ὁ καὶ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη Δϑ8.-- ἦ Ἡοϊπάοτῆυβ, ἡ ΠΟ, καὶ Δ: οχι ὅς. 
.--᾿ καὶ οἷν Δ.---" ἁπάντων Δ.---ἰ καὶ οι ὑσ Π.--" ἀπαλλαττόμενα Δ.---" ἄλλων 

ποῖ, δὰ 8.84. ἩξεΙΝΌ, 
ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη] 

Ηΐς ἰοσυβ, ΟΡίποσ, δδὲ ἔχη ι8 αἰϑεϊποι- 
οπἱβ ΟἸσθσοπίδητθ ἀθ νἱστίυϊθ, αύδηῃ 1, ἱ, 
Οἰῆς. 5. ἰδπαύδτα ἕαπἀδηηθηΐυτη Οπιπὶ8 
νεγα ποποϑϑίατβ ροϑυϊξ, “ Ομηθ αυοά 
Βοποβίυπι Θϑὲ, ᾿1ὰ υδίθου ματα ΟΥ̓ΤῸΣ 
Θχ δ᾽΄1΄αῦδ: δυῖ ϑιυΐτα π᾿ ρετβρίοθηδ 
ψοτί ΒΟ ]ογιϊδαῦδ νϑυβδίαγ, δαΐ ἴῃ ΠΟΙ πὰ 
βοοϊείδίο ἑπθπάδ, υἱθυσπάοαιθ βαυτῃ ουϊ- 
486, οἵ τέσυπι οοπ γϑοίαγαπι Βάδ : δαΐ ἰῃ 
ἀπ πΐ Θχςϑἰβὶ δίηυδ ἱπνίοῖ τηδρηϊζυάϊηθ 
ἃ ΤΌΡΟΥΘ : δὰΐ ἴῃ οτηπίυτη απ ἤυπί, 
σαααθ ἀϊουπίυγ, ογάϊηθ δὲ τηοάο, ἴῃ 
αῦο ἐποβὲ τηοάδβεβ εἰ ἐδ ροταμίδ.᾽ Ηδ8 
ψἰγίαΐοβ ἢ. ]. νοοδέ : σωφροσύνην, δικαιο- 
σύνην; ἀνδρείαν, φρόνησιν. Οὐτατηθπιογαῖ 
δὲ θδ8 ἱπ ϑυταροβ, Ὁ. 189. 1ξ. πη ἵν, Ποῖρ, 
Ρ. 406. ἀ6 [ϑρρ. 1. Ρ. 18. οἵ, οἱ δου. 
ἩΐΠ, ὅ7. ΟΟΥΤΤΙ,, 

ξυλλήβδη»}] δϑιηιηιαεῖηι, ἰἰδὸ γαϊῖοπο 
ῬἈΜΟϑορἶ5 υδιϊαΐυτα ποιανίτηυβ δὰ ΡΙὰ- 
τατοῖ. ἐς Εάτπο. Ῥαοτ, ἢ. 7. ἢ, ννυττ. 

ἀληθὴς ἀρετὴ μετὰ φρονήσεω5}] Ῥτα- 
ἀδηιίδπι ἡπηπὶ νἱτίαα πη οπιηΐυπι βυτ- 
πᾶπι εἰ ἑυπάεπιοπίαπη ἴῃ 86. σΟὨ ΕἾ ΏΘΤΘ 
βία εν ἱπ Νίθηοπο ρ᾿. 88. βίδίεἱἐ βοοτα- 
165. Οὐδ ἀδ τὸ ἴδ Αὐβίοίεϊεβ, Σωκράτης 
τῇ μὲν ὀρθῶς ἐξήτει, τῇ δ᾽ ἡμάρτανεν. 
ὅτι μὲν φρονήσεις ᾧετο εἶναι πάσας 
τὰς ἀρετὰς, ἡμάρτανεν" ὅτι δ᾽ οὐκ ἄνευ 
φρονήσεως, καλῶς ἔλεγε. Ἐπ᾿, ΝΊσοηι, 
ἐ, νὶ, 18. Εοπϑτ. 

ἀρετὴ ἢ] Νεοεδβαήυπι δὰ )πβέδπι Βετ- 
ΤΟ ἶ8. βιγιοίαγαπη ὦ ἱπίεγροβυΐ 6 ΤΌΡ, 
δὶ ἡ βουρίατῃ, ἵ{{{υτρηὰ6 ἔοτβδῃ ἀθα6- 
ταὶ ΡΙαἴο : ἀρετὴ ἢ ἡ μετὰ φρ. Ἠεικν. 
- χωριζόμενα δὲ φρονήσεως καὶ ἀλλατ- 
τόμενα] ἐδ) μηθένα ἀμέοπι ἰδ ἃ ὑτι- 
ἀεπέϊα, εἰ ἐπυΐοϑηι οονπητιΐαγε, υἱὰα πε βὲὲ 
αὐἀιππιὺταϊϊο ημωάαια τεἰγἐμεϊδ. Τίογωπι 
Ῥατγιοὶρίυπι ὑτὸ ἱπῆπινο. Οὐπιρδγδίίοπθ 
σκιαγραφίας ἰΐοπι υὔαν ΗΘρΡ. 11. Ρ. 4234. 
Ἐς ἐπειδὴ τὸ δοκεῖν, ὡς δηλοῦσί μοι οἱ 
σοφοὶ, καὶ τὰν ἀλήθειαν βιᾶται, καὶ κύριον 
εὐδαιμονίας, ἐπὶ τοῦτο δὴ τρεπτέον ὅλως; 
πρόθυρα μὲν καὶ σχῆμα κύκλῳ περὶ ἐμαυ- 
τὸν σκιαγραφίαν ἀρετῆς περιγραπτέον 
τὴν δὲ τοῦ σοφωτάτου ᾿Αρχιλόχου ἀλῴ- 

πεκὰ ἑλκτέον ἐξόπισθεν κερδαλέαν καὶ 
ποικίλην. Νυπιθπίυβ δρυὰ Επδθῦ. Ρ, Ε, 
χὶν, Ρ. 780. Α, ἐδ Ατοθβῖίδο, ὑπὸ σκια- 
γραφίας τῶν λόγων παντοδαπὸς πεφαν- 
τασμένος" Ῥ]υΐδτοι, Δὰν, Ἐρίουτ, Ρ. 1091. 
Ὁ). Πλάτων ---ἀπηγόρευε τὰς λυπῶν καὶ 
πόνων ἀπαλλαγὰς ἡδονὰς μὴ νομίζειν, 
ἀλλ᾽ οἷόν τινα σκιαγραφίαν ἢ μίξιν οἰκείου 
καὶ ἀλλοτρίου, καθάπερ λευκοῦ καὶ μέλα- 
μοβ' Ῥοπιρϑίο Ρ. 686. Ὁ, ἔλεγε τραγῳ- 
δίαι5 καὶ σκιαγραφίαις πεπολεμηκέναι βα- 
σιλικαῖς τὸν Λούκονλλον. 1δπιρθϊοῖ, Ῥτο- 
ττϑρέ, Ρ. δ2. ὅπως κτήσεται ταύτην τὴν 
φρόνησιν, ἥτις γνώσεται τὴν ἀλήθειαν" 
γνοίη δ᾽ ἄν τις αὐτὸ καὶ ἀπὸ τούτων εἰ 
θεωρήσειεν ὑπ᾽ αὐγῆς (Ἰ6ρ. αὐγὰς εχ 
οοὐᾷ, Μεοιππιίδπο οἱ Βερὶο.) τὸν ἀνθρώ- 
πινὸν βίον" εὑρήσει γὰρ τὰ δοκοῦντα εἶναι 
μεγάλα τοῖς ἀνθρώποιβ. πάντα ὄντα σκια- 
γραφίαν. ϑοραῖον ἀρυὰ 5ίου, ΕἸοτ, χιῖν. 
Ρ. 8318. ἀπόδειξον δὲ σαυτὸν τῆς ἀρχῆς 
πρέποντα κόσμον, ἀλλὰ μὴ ταῖς ἔξωθεν 
καὶ ἐφημέροις σκιαγραφίαις καλλωπίζον. 
ϑοχί, Επιρῖτ, Αἀν, Μαίμθπι, νὴ]. 88.᾿Ανάξ- 
ἀρχὸν δὲ καὶ Μόνιμον, ὅτι σκιαγραφίᾳ 
ἀπείκασαν τὰ ὄντα, τοῖς τε κατὰ ὕπνυυς 
ἢ μανίαν προσπίπτουσι ταῦτα ὡμοιῶσθαι 
ὑπέλαβον" οὐῖὶ Ἑαθτϊοῖυθ ρεγρογαη Ρὸ- 
βυϊ σκηνογραφίᾳ, ἰϊθπιαθ ἴὰ δὸς ῬΠώ- 
ἀοῃὶβ 'οοο Ροπὶ νὰ]. Ὑ  σρυπὶ σκιαγρα- 
φεῖν εοὔδηι βθῆ8ι, δέρεπιαπἀἰδ τάπα ϑμθοὺς 
συεγϊξαξεηι, δἰϊαυοῖῖεβ ροπίίαν 8 Ῥ]αΐοηθ 
ν. ο. Εδρ. ἰχ. Ρ. 607. Α. ἡ τῶν ἄλλων 
ἡδονὴ πλὴν τῆς τοῦ φρονίμου, οὐδὲ κα- 
θαρὰ ἀλλ᾽ ἐσκιαγραφημένη τι ηυοὰ 
ῬΙυϊατοπυ8 πιοῦο εἰϊδίῃβ εἶχε σκιαγρα- 
φίαν" ἰθϊάειν ῬΙδίο Ρ. 608, (΄. ἡδοναῖς 
ξυνεῖναι μεμιγμέναις λύπαις, εἰδώλοις τῆς 
Ωρ ἡδονῆς ἘΝ ἐσκιαγραφημέναις. 

8. 1ϊ, Ρ. δ80, Β, ἐσκιαγραφημένα τὰ 
δίκαιά ἐστι καὶ ἄδικα, Ῥάτπιεπ. ᾿. 71. Ἐ᾿ 
οἷον ἐσκιαγραφημένα, ἀποστάντι μὲν ἕν 
πάντα φαινόμενα---- προσελθόντι δέ γε 
πολλὰ καὶ ἕτερα. Ὑττ. 

χωριζόμενα δὲ φρον. καὶ ἀλαττόμ.} Τηῃ 
Τυρῦ, ἀθεδὶ καὶ, ἤξαᾷθθ δχργαβδὶς ΕἸοῖμι : 
δὲ" αμέθη α βωαρίεπέϊα βϑοργέρβαία ἐπυΐζονε 
φοιππιίαπίμγ. ἩΣΙΝΡ. 
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ἀλλήλων," μὴ σκιαγραφία τις ἢ" ἡ τοιαύτη" ἀρετὴ καὶ 
-ψ,ςἊΨ ᾽ 7 3 ε 537. »ἢ ᾿ 

σῷ οντι ἀνδροωποδώδης σε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς" οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔγη, 
Ἀ ᾽ ΕῚ -ψ ᾳ ΓΚ δὴ 

τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὃντι ἦ κάθαρσίς" τις τῶν τοιούτων 
φσων, καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ! 

» νῇ ε , ᾿ “κε ἢ 
αὐτὴ ἥ φρόνησις μὴ καθαρμιόςϑβ τις 

᾿ 
ὃ τῶν. 

ὃ ’ὔ Ἁ ρ 3 ὃ ᾽ Ἀ 

ἐκοιοσυνὴ καὶ ἡ ὧν ρα καὶ 

ἧ. [8. 38.] Καὶ 
ἐ 

ΡΥ ἍΠ.---ὐ εἴη Ο.----τ τοσαύτη 6 .---Ἶ ὑγιὲς εἶναι 11.---ὦ ἔχουσα ΔΦΟΞ οἱ γρ Π, 
ἔχειν 1,.---ἃ κάθαρσις 1] ΔΦΟΞ8 εἴ οοττ 7{.---Ὁ ἃ ν (.--- καὶ ροβί πάντων οπι Δ. 
--ἢ ἡ δηίε δικαιοσύνη οἱι Ε.---ὸ ἡ οτὰ Κ1.---ἰ αὐτὴ ἌΓΛΠΦΟΟ, αὐτὴ δὲ Δ: αὕτη -. 
"τὸ καθαρισμὸς Δ.---Ὦ τι α.---ἰ κινδυνεύουσι Δα οἱ μ᾽ Π, κινδυνεύσουσι Ἡ : κινδυ- 

μὴ σκιαγραφία κ. τ. λ.1 ῬΙπιοπίοι 
ἀἰοτίοπὶβ γλαφυρότης πιοίυβ εἴ τοιυπάϊουβ 
Θαρτίπι νἱἀθίαγ ῬῸΓ ραγέϊουϊαπι ἢ αυλπὶ 
ῬΕΙ͂ Ἰοπρίογοπι με ρηγαβίη. (Οἷς, “Νδὰ 
ἐπδείε 11}6 νἷγ Βοπαβ.᾽ ΕἸ καθαρμὸν τετιὶ 
Ῥενραιἑοπεμι, ααὸ ποπιῖπθ Οἵσογο αὐἰζοτγ, 
πὶ νετο πο νἱἀδἴογ ρο886 δπθ ρα ον τ- 
τί πνὶ Ἰοςὶ τυΐπα ἀδπ πομδᾶο μή, Τοεὶ 
πἰπηΐγα πὶ ἰβιϊα5 ἤδη δϑὲ βοηϊοπῆα : Ἅ} 
ῬΙδΐο ἀοοοσα αυοάππι 516 νογυτη νἰγία β 
[απααπιοηίππι, ααοι αἰὲ 6556 βαρ οπίϊαπι, 
βίης αὺ8 οπιποβ νἱτίυϊο8θ ΡΟ] Πἶσ κἷπί 
πιρτῖδ ἰῆτνο, Ἅδη δἱ ΠΠΠπ|5 ααοσὰθ δαρὶ- 
δηίϊα: ἐντελέχειαν ἀοοσοί, νἱἀοἸ ες γοη- 
ἰδίοπη, αυληιὶ ὁπιηΐαπι νἱτατατη κάθαρσιν 
6888 δβῇϊπιιτηδί : ἠο ργοϊη 8 πορᾶϊ, ρο 1688 
νἰτταΐεβ, νἱἀεἰϊοθὲ  δπιρογαπίίδπι, ἴοτεῖ- 
ταὐἧποπι, ἰρϑᾶπι ἀδηΐαυδ οἰτ᾽ 6 πὶ βαρίθη- 
ται 6586 καθαρμόν. αιᾶπὶ ἀοΟΙΤΙ ΠΆΠὶ 
ἐΠΠβέσαΐ νϑτὶἷβ ἐπ ἰοοῖβ, Τβοιείο, Αἰοὶ- 
μἱηθ ῥτίπιο, Τίιηθο, Οογρία, θ. Ὥς 
Ἐεραθὶ. 7. Ερίβι. εἰς. ΒΈππαν. 

σκιαγραφία τις ἦ] ἘΕἸΘΡΆΠΙΕΥ ἃ ρΡἱείο- 
τῖθυ.5 οἴ βιδίδτιβ, φαΐ δἀυτη γαπέ, {γ8τι8- 
ἔετε δὰ νιτίαΐοθτα, ἡ: Δἀυτηδταίΐᾶ 6ϑέ, 5ὶ 
Βρϑοῖθπι ασυϊάθην παροῖ, πθὸ ἐδηθ οβῖ, 
Οἷα. ὑχγὸ ΜΙ. (αἱ. (5.) “ Βαδυϊε {Π|6 τιᾶχ- 
᾿ἰτηδτατα ΠΟῚ ΘΑΡΥΘΒΒΆ βισπδ, βοὰ δάυτη- 
δγαΐδ νἱγίυτατη,᾽ Τυβο. Θὰ, ἐϊϊ, 2, “ οοὰ- 
βδοιδίυτ ἈΠΌ }Απὶ δταϊποπίθτῃ ΘΠ ρΊ ΘΠ νἹγ- 
ἐατ9, ΒΘ πιἀπτιθτγαίδτῃ Ἰτηδσίποτα εἰ στρ. ἢ 
ἘΠυβτιοάϊ νἱτιυΐοτη δἀυιπρθγδίαιη οἵ (ἱ- 
Πόσο ϑἐμεμΐασγμην υἱγ ει νοσαῖ, (ΟΥ̓ 1. 
1δ.) ὁχ ῬΙδίοπθ, αὺλ παῦθε ἴῃ ϑυπιροβ. 
190.} εἴδωλα ἀρετῆς. ἙΕἴδωλον Θπΐτη δβὲ 
δὔαιη, ορροπίζυτηυθ τῷ ἀληθεῖ. ὙΠΘῖ. 

δ. υἱῖ, Ῥ. 11. ΕἸΒοῖ, ψευδῆ καὶ εἴδωλα 
περὶ πλείονος ποησάμενοι τοῦ ἀληθοῦς. 
Ὅοττι.. 

καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχῃ] Τὺ. 
μδϑεῖ καὶ οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι οὐδ᾽ ἀληθὲς 

εἰ. βδ68ο!, γρ. καὶ οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχουσα, 
 ργβοβίβι βᾶπε οῦ ἔχουσα ρΙορίεγρτο- 

οεύθηβ τέ, πὶ δα μἷς νἱζυη) ἀο ἐτἾ588 
εα βοή ρίιτα (οἀ, Τ αὐ. βυβρίοετα. ΗΝ Ὁ. 

τὸ δ' ἀληθὲ: κι τ. 1] Πεύεγα αἰ έπὶ 
Ῥκλαά. 

εεγίο ρεγξαξῖο ἑαϊ η, ογαπίμηι, εξ ἐδηηρο- 
γαπέϊα, δὲ ἡμδι ζία, ε ον ἐμ : ἀἶχιο 
ἦρβα γγεάοπίία υἱάδ πὸ δἱξ μεγραίίο, 
Νὰπο βίπσεϊα ἀθίῃησορβ ποϊετηιϑ, Ῥή- 
πλιπ, τὸ δ᾽ ἀληθὲς, ἰάσοπη ὁβὲ φυσά κατὰ 
δὲ τὸ ἀληθὲς, δεευπάπιηι κεγιἑαΐοηι. Ἡᾳαῖς 
ΒΒ] ρίτοτ τῷ ὄντι, υἱ βυρτᾷ ἃ. 13, 
αυοὰ 5ἰρηϊῆσαι πυίαπη αἰΐαυϊὰ ν] 5πὶ 
αϊσΐυμι, δα αυοά ργάρβθηβ ἀἰβρυίδεϊο γοίθ- 
τί τ, 50} }1σοὲ κάθαρσιν ΒΌΡΓα αἰοΐδπι ἃ, 
14, ἀξ αὐὰ ἤαπὶ δχροβυΐηιθ, ΟἸγτηρίο- 
ἀουΐ, πιγβίϊςα. βΒ0 ἘΠΠδῖ86 αἰβιϊπραθη 
νϑῖθα ἈΡρΟΠΘΤΘ, δ} αἰποῖ, ΜΟΙ ᾽ὰ8 δὲ 
δα νϑιροόγαπ ἤθη νουβῖο ϑίουϊα, κέΐφηδ 
ἐπὲπι οἱ οενἐἰϑϑίπιθ. Ἰ)οϊπάθ τῶν τοιού- 
τῶν βροοίδε δὰ Ῥγοχὶπιδ δηϊοσθάθῃβ τῶν 
τοιούτων. Ῥοττο, δηΐπσπατη νἱγίυ (18 βειάϊο, 
'. 6. ῬΒΠΟΒορ δ Ρυγρατγ, ργθοθρίασα δβὲ 
εἴ δἰϊόογα πὴ ἢ] Οβορῆοτγαπ), οἱ ἴῃ ῥττηΐθ 
ῬΙδίοπίβ, ποπ πιοάο ἴῃ Ῥμδάοπα ἀϊηϊορο 
Ὀτοάϊευηι, 564 μὸν ἰοΐηπι δ᾽υβ ἀοσίσίπδπι 
οἰαδαπι: οἵ αἰβοτίς Ῥσγοπαποίδίιτη ἴδ 
Ὑμεσί, Ρ. 128, Ὁ). Ἐ, δορ ρει, "ἡ. 153. Α. 
Οοτρ. Ρ. 313. Ἐδρ. νἱῖ. 488. Α. Ηϊης 
ΒΡ καθαρτικαὶ νἱγία!68. δ. αἰποΙρ! 1 πε, 
ποῦ πηῇοάο ἀραα Ῥ]αϊοηΐοοι, βοὰ εἰ Α΄ἡ- 
βιοίοίεπι Ῥοοῖ, 16. οὐ Ῥυϊπίο. νἱϊ. 7. 
Βδηΐαυθ βοϊδιιποιὴ δπὸ νἰγίι 18 ἴῃ αυ8- 
σοῦ 51Ά8 Ῥδγίθβ ΙΒ υ! ]οποην ΡΊατο ΒὰὉ- 
ἴπάα γαῖ, νϑὶυιὶ Τλορ, ἵν. Ρ. 449. Ἰμορ. 
ἱ. ῥ. 5067. Ὦ, εἴ δ|10], οἱ δρυὰ Ὠϊορ. 
Τότε, ἢ], Β0. ξαυΐαπη οχ ῬΨψΠΝ σογθοσυτῃ 
αἀοοίνα, υἱ ΔρρΡᾶτεῖ π᾿ σόγαπι ἔγα μΠΉ ΘΠΤΙ5 
ἀρυά βίον. ΕἸυτ, ἷ. ν. ο. ΤΠΗοδρβ ἢ. 8, 
Μοίορὶ Ρ. 7. ΟἸϊπῖο Ρ. 8. ϑυτηδὶε ᾿πάϊ- 
ἄρτι Ατβιοίθ! οβ, αἰβδοητίθηβ. ἰδ ἃ 
ΡΙπιοπῖςΝ ταιίοπο  αὐδπι Ῥοβίοδ 510] 8586- 
ταθγαπί οἵ σοΙοτασπιηῖ Βιοϊοὶ : 08 566 Ὲ- 
ἕυς ἐβι (Ἴσονο ἀς ΟἸοΙ", ἀὁ ΕΠ, δὲ 
Α1101. Οπίοτυπι ὑγὸ αὕτη τοοθθῖμη8 
αὐτὴ, αἱ ἤδτα ΕἰκομΘγβ ροβιιογαξ δχ 5108, 
Γδπιδ]. ΕἾς. βοουΐα5 Εοτβίογυμῃ : ἀσσεάπηξ 
Ψίπά, ἃ Β 6. νεγϑῖο βίουϊα, υττ. ὦ 

καὶ αὐτὴ ἣ φρόν. ϑ8ῖς [Δη}}], ϑίυθ. οἱ 
Εἰς, νετίθπϑ ἐρ8α ργμαεπίϊα. ἍΤ αἰεο αὕτη. 
Ἠξινὺ. Σ 



82 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
ΡΝ ὃ ΄ ἱ λ ε Ἁ ἃ δι Ἴ" 7 ἐν Εἰ, 38, χιγθυνευουσι" καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἡμῶν οὗτοι καταστήσαντες 

Ε -“ Σ "5 ΝΥΝ » οὐ Φαυλοί τινες) εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὁντ' πάλαι αἰνίττεσθαι 
ε ιν ΄ νιν ἡ Ἶ ᾽ν ὦ Ρ γἃκ' ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς Αἰδου αᾧικηται, ἐν 

᾽, ’ Ξ Ὸ ὔ Ν ΄ βορβόρῳ κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τεὶ καὶ τετελεσμένος 

γεύωσι "ς.---} τινες οἵ ργ Ἵ{Π.-- ἐν οπι ς5.---ἰ τε οὰὰ ΦΈ54.---ο θεὸν Δ.---" δὴ ὥς 

,, καθαρμός τιΞ] καθαρμὸς εταὶ ρτίπια ρδΥ5 
μυήσεως, ἐπ ξἑαϊτοπίβ, ποθαίαυς δὰ 115- 
δὰηὶ Βυπιθη, ἴα οὐ ἱπίτἰαπήα8, πὶ ρε 6 
νἱοίϊπα: }ονὶ ἱπιπιοί δίς ἃ ἀδάμπςοδο οὐ}}ὸ- 
οδίυθ, δᾳυᾶ εὐβρεγρογοίυσ, Ψ, ΤΠεο 
ΠΥ Π, Μαθημ. Πλατ, ς, 1. Ρ». 18, εἱ 
Μεαγα, Εἰθιβίη, ο. 7. Ρ. 18. Οείδγαμι 
Ρεπ πεὶ δὰ μὰποὸ ἰοσὰπι ΒΟ οοπ ΟἸγι- 
Ρ᾽οάοεὶ ἃ Οδβδοθοπο Εἰχογοϊίαις, Απεϊρατ, 
Ρ. 392. δὐϊίυπι : ἐν τοῖς ἱεροῖς ἡγγοῦντο 
μὲν αἱ πάνδημοι καθάρσεις" εἶτα ἐπὶ 
ταύταις αἱ ἀποῤῥητότεραι: μετὰ ταύ- 
τας συστάσεις" καὶ ἐπὶ ταύταις μυήσεις" 
ἐν τέλει δ' ἐπυπτεῖαι. ᾿Αναλογοῦσιν 
αἱ ἠθικαί τε καὶ πολιτικαὶ ἀρεταὶ τοῖς 
ἐμφανέσι καθαρμοῖς" αἱ δὲ καθαρτικαὶ, 

αἱ ἀποσκευάζονται πάντα τὰ ἐκτὸς, τοῖς 
ἀποῤῥητοτέροις" αἱ δὲ περὶ τὰ νοητὰ θεω- 
ρητικαὶ ἐνέργειαι ταῖς συστάσεσιν' αἱ δὲ 
τούτων συναιρέσεις εἰς τὸ ἀμέριστον ταῖς 
μυήσεσιν' αἱ δὲ ἁπλαῖ τῶν ἁπλῶν εἰδῶν 
αὐτοψίαι ταῖς ἐποπτείαις, Ειποη, 

ἃ. 38. καὶ κινδυνεύουσι) 8. Ῥατ. 
εἰ 50}, (ἃ η00 δεπρίυπι ὡς κινδυνεύουσι.) 
ΌΙμο κινδυνεύωσι, αὰοα αυδηινὶ8 τϑοῖδ 
Ρεπαάρδί 8 Ῥγοοα, μὴ, νουϑοῦ ἰαπιθη τὶ 
τεοσίθ αἀϊσαίυγ μὴ κινδυνεύῃ τοῦτο ἀληθὲς 
εἶναι, νἱάς πὸ υγία886 Ὦος νϑγαμη 511, 
Ἡεινὺ. 
,κινδυνεύωσι] τος ποῖ 6556 ϑυβρεοίη 

νἱάθιίυσ, Νϑιὼ πῆι ἀπὸ τοῦ κοινοῦ 
Ἰΐα Ροϊεβὶ ρενάθγθ σοπ]αποίίναβ, αἱ τοΐο- 
ΤῸ, ηὐῶ Θβὲ ἡποτυπάδηῃ ορὶπίό, δὰ 
Ῥπθοράθπίθηι ματι ουϊδιῃ μὴ, ααοπίϑιη Γθ- 
Ῥυρηδε ογδίϊοπ 5 56γ165 : πδο Θίο 1 ἰδοίϊο, 
ὡς κινδυνεύουσι, 88:15 ρἰαοςί, σαὶ ΒΘΩΠΌΘἢΒ 
ἰυΠοϊνβ. εἶναι ποῖ μδθδαΐ ἀπά ρεη- 
ἀδηΐ, υδρτορίεογ ἔοττθ ἰορὶ ἀθθεὶ δὲ 
καὶ τοι κινδυνεύουσι, δαΐ, φαυα πιο] 18 
εβί, κᾷν κινδυνεύωσι. Ζευν. 

καὶ οἱ τὰς τελ. ἧ. οὗτοι καταστ. τως 
ἰδασδηϊαγ ἃ ΟἸεπιθοῖα ΑἸεχαπάσ, ϑίσγοι. 
ἢ], Ρ. 433. 5864 ἰΐα, υαξ ροβὲ τελετὰς ἱπ 
εὐϊεῖ9 αυϊάδην ΕΠ τῖβ δἀαϊία Ἰορσαίογ ρᾶγ- 
τίουϊα δέ. πιαῖα. ΕἸβοη, 

υὗτοι] Η, 1. εβὲ ποέϊ ἐμ. Μ΄. Βοβοκι, 
ἰπ ΡΙδι. Μίπ. ρ. δδ. Απβίορη. δι, 
429. Καὶ Καλλίαν γέ φασι Τοῦτον τὸν 
Ἱπποβίνον Κύσθου λεοντῆν ναυμαχεῖν ἐν- 
ἡμμένον, Οἱ αἸο598 ἐπ (οἀ, τοῦτον ἜΧΡΙ. 

ὃν πάντες ἴσασι δηλονότι. (Οοπῖ, ΥΥ οἹ, 
δὰ Ἰειποβίὶ, Γοριΐη, 8. 68. Ρ. 29. εἰ 
(6 δϑοάθπὶ αι ρτοποινπὶ8. ἐς Βεπί}. δὰ 
Τόγεηῖ. Αἀε!ρῆ. ν, 8. 283. ξινὺ. 

καταστήσαντες) Βυπρ. Βδροὶ, 21. 
Κἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς 
Τελετὰς---ς τήνδε---ἦλθον--- πόλιν. 81- 
ΠΝ ΠΠΕΥ οὗ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας κατα- 
στήσαντες Ἰδοοτδί, Ῥαηθρ. ᾿πξ,--τϑιλί ἐπι 
οϑὲ τινὲς ἈΡαδὲ ἃ Ταῦ. εἰ Εθὰ, 510}. 
ἴΕἸΝὉ. 
ἀμύητος] ΑἈρυὰ Κυΐάδπι, 4υἱ ν. Πλά- 

τῶν πὸ ἰοσὰπὶ ὑϑαὰὺς δά νοτῦϑ μετὰ 
θεῶν οἰκήσει Ἰαυάαϊ, 681 ὁ μὲν ἀτέλεστος 
καὶ ἀκάθαρτος---ἀφικόμενος---τετελεσμέ- 
νος καὶ κεκαθαρμένος ἐκεῖ μεταχωρήσας. 
566 βοτρίατα Πθτγότγιπι Τ᾿ θοάογοιὶ Θ, Π, 
ἴ. Ρ. 19, ἃ βεύρτυγα δτόγαμν ῬΙ ίομ 8 
Ὁ}}}}} ἀϊδοτοραί. ΕἼΒΟΗ, 

βορβόρῳ] Δρυὰ Απδβίοριι. ἤδη. 140. 
Βδσοδο δ ἰπέοσοβ δυηίρ, Χαπιὴδ8 ΟΠ! 6 9 
αἰ τ,56 νίάοτε σκότος καὶ βόρβορον. ὅοττι.. 

ἐν βορβόρῳ κείσεται] Οτρ!ἴσυπι ἀϊοίυπι 
τὴ} }{ϊ ροβὲ Ρ] ίοπδπ νοὶ πιθιποταγαπε ταὶ 
ἱπη 81] Ξυηῖ : 408 δηποίαν!πι8 δὶ Ρ]- 
ἰάτοϊ Εταριῃ, (6. Απίπια, ἰῦτο ἀ6 5, Ν. 
Μ΄, βυβ]εοίυτη. ρ. 187. φαϊδυ8 βαἀδέιτ 
Ὑπδοάοτεῖ. ὅεσπι, ᾿. ἢ. 488. Ο, Βυῖϊά, πὶ 
Πλάτων, εἰ ἰπ ],Δοἰδηιῖο [π8ὲ. Ὠῖν, νἱῖ. 7, 
ΔΗ δ ἀνοτίδίντ Ἔσγογ, ἃ αυὸ ρτὸ ΡΙδίοπα 
γΟΙ αἰΐο ροπίζαγ Ζθπο ϑιοΐουβ, οὐ ποὺ 
ἀϊείαπηι σα οὈγανογῖῖ, ἔ υτι. 

ἐν βορβόρῳ κείσεται] Ἡ γχιηπ. ἴπ ὕἜγοτ, 
485. Ὄλβιος, ὃς τάδ᾽ ὕπωπεν ἐπιχθονίων 
ἀνθρώπων" “Ὃς δ᾽ ἀτελὴς, ἱερῶν ὃς τ᾽ ἄμ- 
μορος, οὔποθ᾽ ὁμοίων Αἶσαν ἔχει, φθίμενόφ 
περ, ὑπὸ ξόφῳ εὑρώεντι, αὐἱ ΡΙδιοπῖβ 
υης Ἰοδαμ Ῥτοΐδγθηβ Ευπη Κϑηΐαβ. ἰδὰ- 
ἄανῖο Μουτβ, ΕἸουβίη. ον 18. εἐ μββδαρ. 
Εχοις, χνί, δάν, Βατοπ, ρ, 846. ΑΔ" 
Οτρίνεο, 14 δβὲ, εχ Ογρῃϊοοσωιι αἰβεϊρὶ πα, 
5. ΠΡέ8 ΠέθῸ 6556, δυσίοῦ ϑβὲ ΟἸνπυρίοι, 
οα}8 ΘΠ] θη ἰορίτυν ἴῃ Εταρην, Οὐρῖν 
Ρ- 809. ετηι, διόπερ καὶ παρῳδεῖ ἕπος 
᾿Ορμφικὸν τὸ λέγον, ὅτι ὅστις δ' ἡμῶν ἀτέ- 
λεστος, ὥσπερ ἐν βορβόρῳ κείσεται ἐν 
δου. Ρίαίο ἐ6 Βερ. 1). Ρ. 308. Ὁ. 
Μουσαῖο----καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ---τοὺς ἀνοσί- 
ους καὶ ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύτ- 
τουσιν ἐν ἄδον οἱ ἰθι, ἀείηἀθ. ραρ. 8366. 
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οἰκήσει. εἰσὶ γὰρ δή, φασὶν" 
{ Ἁ Ἁ ,ὔ ’ ." ὔ , “ 

οἱ περι τὰς τελετᾶς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ 
ο ἰως .Ὀ μὰ δ᾽ 2... Ν Ἁ 3 ἃ δὸ ᾽ " 

τε" παυροιῦ οὗτοι ὃ εἰσὶ κατὰ τὴν ἐμνῆν δόξαν οὐκ ἄλλοι 
ὯΔ τ' ) ᾽ -» ᾿ Α ν 3 Δᾳᾷ ,ὔ Τ᾽ Ἀ 
ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ! κατά γεῖ τὸ 

" ὕ»Ἀλ ν᾽ ἢ Ω "Ὁ ’ ᾽ Ν Ἁ ΄ 3 
δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν Τω βίῳ, αλλὰ πᾶντί τρόπῳ πρου- 

φασιν ΔΙ Φ5 οἱ τὸ (.---Ὁ γε ς΄, 011 1,.-- παῦροι δέ τε βάκχοι 8.--- ἐγὼ ἘΠ᾿ : ἔγωγε 

Ἐς Βίβλων ὅμαδον παρέχονται (οἱ μάν- 
τεις) Μουσαίου καὶ ᾿Ὀρφέω----καθ' ἂς θυνη- 
πολοῦσι πείθοντεε---ὡς ἄρα λύσεις τε καὶ 
καθαρμοὶ ἀδικημάτων διὰ θυσιῶν καὶ παι- 
διᾶς ἡδονῶν εἰσὶ μὲν ἔτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ 
καὶ τελευτήσασιν, ἂς δὴ τελετὰς καλοῦ- 
σιν, αἱ τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς" 
μὴ θύσαντας δὲ δεινὰ περιμένει. Ἰπὰδ 
Ἰθῖορ. Ογηΐςαβ δρυὰά [ποτὶ νἱ. 30. γε- 
λοῖον εἰ ̓ Αγησίλαος μὲν καὶ ᾿Ἐπαμινώνδας 
ἐν τῷ βορβόρῳ διάξουσιν, εὐτελεῖς δέ τινες 
μεμυημένοι ἐν ταῖς μακάρων νήσοις ἔσον- 
ται. Οὐηΐ, ΥΥ̓ εἰΐοπρ, δὰ ῬΊυΐ, Εγαρῃ, 
Ῥοβὲ ᾿ἴδγομι ἀθ 5. Ν. Υ. ρμ. 137. Βτο- 
ἰξευβ βἀ Οὐΐηδρ, Ερῖστ, Δη 0]. ρ, δ0.---- 
οἰκήσει ϑῖο". οἰκήσεται. Ἡεινυ. 

ὃ δὲ κεκαθαρμένος---μετὰ θεῶν οἰκήσει 
1}6 [εἰ τεἰταύθ ᾿ηϊεἰδίοσαιπν ταῦθα ᾿οριπίυῦ 
δρυά νοίοτθβ, Βόρθοο 5 ἀρυὰ ΡΙυΐατον, 
ἀς Αὐυὰ, Ῥοεί, ς, 4. ὡς τρισόλβιοι Κεῖνοι 
βροτῶν, οἵ ταῦτα δερχθέντες τέλη Μο- 
λῶσ᾽ εἰς ἄδου. ΛάΔε Ατϊβίοριι, Ἰδη. 340. 
Ἄβεῖ. ἵπ Αχϊοοῖ, 8. 20. Οὐτδοὸ τέλη 
ἱπἰεία αἀἰοία βἰπὶ ν, Οἷς, ψϑιγ, ν. 72, 
Θοττι.. 

φασὶν οἱ περὶ τὰς τελετὰς] [πεϊυδοπάδ 
Ῥαγο μα θβὶ σοηϑαΐ πεθο νοσῦα αὐοα μτὸ- 
ναοί πι πος τοῖς περὶ τὰς τελετὰς ἔδπι- 
᾿ΐαγα Διλ586 νου πη} 6 δἱ! : δὲ νϑτὸ οἱ περὶ 
τὰς τελετὰς ουπὶ ναρθηκοφόροι ποη ἀρΐε 
)υπρϑίυγ : Ῥγδβογπν αιτη ἰῃ νεῦβιὶ ᾿το- 
ψΘΙΡΙΔΙΣ 515 σοπϑέηπίο ἢ πιο τῖϑ πΠΠΠᾺ τε- 
Ἀετῶν πηεηιῖο ἤδέ οὐπὶ γος ναρθηκοφό- 
ροι. δῖ δυΐπι Ηἰς, Πολλοὶ μὲν ναρθηκο- 
φόροι, βάκχοι δέ “γε παῦροι, νοὶ δέ τε 
παῦροι : διῖ παῦροι δέτε βάκχοι. ΘΤΈΡΗ, 

φασὶν] ΤΡ. ϑίο". οἱ [ἀπιδ], ὥς φασιν. 
Ἠξινο. 

ναρθηκοφόροι)] Ἐ, ῬΙδίοπο ῬοΙαχ χ. 
117. ν. (δβαυθοπιβ ἐδ ϑαΐγυ, ρ. ὅ7. οἱ 
ϑαϊμηδβὶυ5 Ηγ], Ταίτῖς, ρ. ὅ. ΟἸομη π5 
ᾳυξάφῃ ΑἸαχδινάσίηι5 σοπία ς ἰδιαὰ Οτ- 
Ῥίνοὶ σατγηθη σαν στοσα ΟΠ τί δὶ (Μ δέ. 
χχ, 16. χχί, 14.) Πολλοί εἰσι κλητοὶ, ὀλί- 
γόοι δὲ ἐκλεκτοί. ΕἸδοπ, 

ναρθηκοφόροι μὲν πολλοὶ, βάκχοι δέ γε 
παῦροι) ΟἸγπιρίοίοτιβ Ρ. 24. παρῳδεῖ 
ἔπος ᾿Ορφικὺν τὸ λέγον, ὅτι, ὅστις δ᾽ ἡμῶν 
ἀτέλεστος, ὥσπερ ἐν βορβόρῳ κείσεται" 

τελετὴ γάρ ἐστι ἡ τῶν ἀρετῶν βακχεία" 
καί φησι " Πολλοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦ- 
ροι δέ τε βάκχοι᾽ ναρθηκοφόρους, οὗ μὴν 
βάκχους τοὺς πολιτικοὺς καλῶν" ναρθη- 
κοφόρους δὲ βάκχους, τοὺς καθαρτικούς. 
ψ Θγβα5 Οὐ οΒ Ῥγονθυθὶ! Ἰπβίδσ Πδρθὲ. 
γιάφαπίον Ζοποῦ. ν. 77. Ἔγδντα. Αὐδρ. 
Ρ. 1608. ᾿Απειοϊορ. Οτ, 1. 8, 6. ΟἸοτηδη9 
ΑἸεχ. ϑίγοπι. '. Ρ. 815. Οὐ. δὲ ν, Ρ. δ54. 
Α. Τηοοάοτ. ὅθγω. χὶὶ, Ρ. 008. Β. Μα- 
τί Ὑ1|8 Ῥτοοὶ! Ρ. ὅ2. νττ. 
μαρωμ. 5680}, Αἡβίορῃ. Ἑηυϊε, 406, 

βάκχον οὗ τὸν Διόνυσον ἐκάλουν μόνον, 
ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς τελοῦντας τὰ ὄργια 
βάκχους ἐκάλουν. (880. ἀε ϑαῖντ, 
Ῥοββ. ἱ. ρΡ. δ7. "Ῥτσορτῖες βάκχοι 5βιιπὲ 
ΟΥ̓ δῖ δἰ τηϊπίβιτὶ, (Ἰεπι. ΑἸοχ, Διό- 
γυσον Μαινόλην ὀργιάζουσι βάκχοι. Οτ- 
Ρθδπ5 ἴῃ ἤγπηπο 5116] Ναΐσι καὶ βάκχοις 
ἡγούμενε κιττοφόροισι. ϑὲὶς δοοὶρίοπά μην 
ἦπ Ῥτονογοῖο, πολλοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, 
παῦροι δέ τε βάκχοι. ἴη 1)]οηγδίδοὶβ 
50] πη] θ5, ρυϊᾶ ἣν ΡὈΔΙ αρΟρῚ 5, δ γὶβ 
ἀγϊοιοτιοῖθ, [δ ολ ἐχδρορο, 5 ΠΠθῦθνα 
Ῥοιρὶβ πε ἀστορίο {πγγβὸ δὲ ἔοταϊα 
προσκαίρους 8ὲὸ ργαΡεθδπὶ Γἰθετὶ μαίτὶβ 
οὐ ἀϑίδβ : πδο βοΐ αι νυν], βϑα οἰΐδιη "ο- 
παβίξβ πιδίσοητο ἃς νἱτρίηεδβ, [ρὲ ΤΠ ῖο- 
ἄοταπι 5’... Πἶδτο ᾿ἰϊ, 73. βοὰ Ηἱ θυρσο- 
φόροι δυὶ ναρθηκοφόροι β8οἴαπι Ἀρρ6}}8- 
Ὀαπίιγ: κἢ αὶ ογρία ἸΌρΊΓΟΓ οἱ Ἰθριτπηδ 
οὐυταῦπηξ ποῆι ἃ ΒΌΞΟΘΡΙΟ "ΠΣ ΠΙΒΙΘΓΙῸ ΓΟ- 
σοάοραπξ, ἢ πὸπ βοίθ. ΠΆΓΓΠδοορ]ιου 

ἀϊοοῦδηταν, βοὰ ναρϑηκοφόροι βάκχοι εἰς. 
Ηξινὺ. 

δέ γε} [πη ἴρβο νϑῦβϑιι τοῦθ βοτρίαπι δέ 
τε; ἴν. 1. δὶ τϑύβῦπι ἀἰβϑοῖνιε Ε]αίο, 
ὑπῖσα ψϑγμι μὰ, ηυσα εβὲ ἰπ Τοῦ. δὲ 
ΑἸ ά. ἡ γε πᾶς ἰη Ἐπά. νυϊσα 15, δέ γε, 
αὔυπι δέ τε Θχ ἡ θοδυε Αὐμ. Β88. 2. 41π|- 
4υ6, φαΐ μας Ἰαυάδαπὶ, βου ρίοτοβ, ἤειΝ Ὁ. 

κατά γε τὸ δ. Τα Ταῦ. οἱ ΟἸετα, Αἰοχ. 
Οἰεἰθυῖ ᾿ἰρτὶ γε πὸπ μαυεπί. ΑΠδίορἢ. 
Ἐπεὶ. 70. Νὴ τὴν Ἑκάτην, καλόν γ' ἔγωγε 
τουτονί, αἱ νέτο ἴθ: Ὁ, ἤδν. Βογβίοτ 
δαΐεπι. ἐπ ἷβ βυβρίοἰοποπη ΘΟΠ ΘΟΙΔ ΠΕ 
ἀπελιπόμην τεοῖθ οἰονανῖι ΕἸΞΟΠΘΤΌΒ, ΡΟΥΒΆ 
οὐδὲν ἀπέλιπον τεβροιθγδ πο πθπ5 νϑυθὴ5 
παντὶ τρόπῳ προὐθυμήθην, φεηϊῖ, ὧν ου- 
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θυῤυήθην" ψενέσθαι. εἰ δὲ ὀρθῶς προὐθυμήθην καὶ τι" ἡνυσά- 
“ ΠῚ ᾿᾽ . δῷ ᾽ ;’ ᾿ Ἁ ν Ε] ’ Ὑ ὦ"λ Χχ Ἀ εθέ 

ὑμην," ἐκεῖσε ἐλθόντες τὸ σαφὲς" εἰσόμεθα," ἐὰν" θεὸς εθελη, 
“ "» 

ἀλίγον ὕστερον, ὡς ἐμνοὶ" δοκεῖ. 
“" ἢ 5 δ , δ, 359. Ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κεβης, 

" ᾿ “"“᾽ ᾿Ὶ Ε] 

ἀπολογοῦμνωι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς το ἀπολείπων" καὶ τοὺς ἔν- 
»-Οον ΕῚ »5Ἴ ͵ὔ 

θάδε δεσπότας οὐ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγανακτῶ, ἡγούμοε- 
»"ΞὌ 3 οἱ ΄“ » 

νος κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον ἣν" ἐνθάδε δεσπόταις τε ἀγαθοῖς ἐν- 
7 ν ὔ δ "» Ν ““,ἌἍ“ὉῸ ’ὔ ΄ 

τευξεσθαι καὶ ἐταιροις"΄ τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει- 
" ἰριω ΕΣ [ω2 ὶ - 

εἰ τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός εἰμωι ἐν τῇ ἀπολογίᾳ ἢ τοῖς 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

᾿Αδηναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 

"ς,--τ γε κἀὰ ἸΔΠΦΟΞ.---" προυθυμούμην ς' : προυθ. ... ὀρθῶς οπι 5.---ἰ καί τι καὶ 
το Τ.--οῦ ἠνυσάμην ςοὰ, Αὑρ. ἠνύσαμεν "ς.---Υ εἰσόμεθα τὸ σαφὲς ἐκεῖσε ἐλθόντες 
ἀ.-." οἰσόμεθα 1.---ὰ ἂν 11.--α ὀλίγω ᾧ5.--- ἔμοιγε ᾧ.---ὃ ἀπολιπὼν ἘΠ᾿ : ἀπολεί- 

ί α 

πω 5.---οἷῦ ἢ οπι Δ.-- ἑτέροις Δ, ἕτεροις 11.----ἃ δὲ Δ.---Ἔ ἔμοιγε δοκεῖ ἯΠ, δοκεῖ 

πασοσα συ ἱπβηΐϊς, γενέσθαι. ὅϑ6ΠΒι}8 
ἐβέ: μου πγιι 5 εὐ ἤεγέηι, πὶ], φιαη- 
ἐμηη ἴηι πῖ6 {μἰξ, ἐπὶ υἱέα ἱπέοπέαξιηι τοῖὶ- 
φιἷ, 8. οπιπίδιϑ πιο 8 βιυαιῖ, οὐδὲν 
πολείπειν εδὶ πἰλὲ τεϊϊημὶ ἔασεγο, οτππὶα 

ΒΧΡΕΠσΊ. ϑϑίς προθυμίας οὐδὲν ἀπολεί- 
πειν εμοη. Ὁ. 77. Α. Ηκινν. 

προυθυμούμην) Ῥτιεΐοτοιῃ προυθυμήθην, 
αυοὰ ομμπθβ γϊπάορ. οἱ γεποῦ ἀδπὶ, 
 υττ. 

προὐθυμήθην] Τα ῥτὸ νυ]φαίο προύθυ- 
μούμην ὁχ Δυρ, ΤΡ. εἴ ΟἸδαι, ΑἸοχ. ἴῃ 
οὐίπϑαν οὐπὰ ΕἼΒΟΒετο τεσερί. ξιν. 

. καί τι ἠνυσάμην] Αδοπθ Ἐπ. ροδὶ 
προὐθυμήθην ἐχθϊθοας τη! τυ ἀἰηῖβ πὰ- 
ἸραῖῸ ἠνύσαμεν, Δί εσιστι ἠνυσάμην ὉΠῚΒ 
Ῥγαωβίδι ἀὺρ, Οἵ, Απβίορ. Ῥίαί. 196, 
Κὰἂν ταῦτ᾽ ἀνύσηται, τετταράκοντα βού- 
λεται. .ἕ βου, Ῥίοτὰ, 700. Τὴν πρίν 
τ χρείαν ἠνύσασθ᾽ ἐμοῦ πάρα Κούφως. 

ὃ, Τίδοι. θ00. οἵαν ἀνθ᾽ οἵων θυσιῶν 
ἐπί μοι μελέῳ χάριν ἠνύσω, υὐὶ ων εἰ 
λϑεῖ8 Βευποκίυβ εὐἀϊάλε ἤνυσας, Θογθηι 
ἘΩΠΙΘΡΙΟΙ αυδὲ ἦρθε βορβεσχαὶ δὰ Εἰυτῖρ, 
Βδοεὶν. 131. ἩΒδοςσίε, νὴ], 16. ἀγαθός 
αἰ τὐξαρρηῤο κχτέ ἐρχομένῳ τοι---ὡς ἀνύσαιο, 
δὲ νἱά, Ὑ αἰεκοπδγ, ἤξβινρ, Αἱ ἴρεε 
Ομπὶ 8008 Ποὺ οἴοοταί, δὲ βεαυϊίυτ 
ἐλθόντες, αυοὰ πὸη Ῥοξαποσῖς. ἀϊοὶ, πἰϑὶ 
ῬΊΟΓΑΙΙΒ γθοθδϑίδβεί, Βεοκ. 

ἐκεῖσε ἐλθόντες τὺ σαφὲς εἰσόμεθα] 
Οἰγταριοάοσυβ ᾿. 35. Οὐχ ὅτι. ἠγνόει ὁ 
Σωκράτης καὶ διστάζων ταῦτα λέγει, 
ἀλλὰ τοῦτο διὰ φιλόσοφον εὐλάβειαν" 

ἱκὸν γὰρ τὸ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν" οὕτω δὴ 
ἀνωτέρω ἔλεγεν, ὅτι παρὰ δεσπότας 

ἀγαθοὺς ἄπειμι, ἀκριβῶς οἶδα' εἰ δὲ παρ᾽ 
ἀνδράσιν ἀγαθοῖς, οὕπω δῆλον. Τινὲς δέ 
φασιν, ὅτι ἀμφιβάλλει ὁ Πλάτων εἰ ἀθά- 
νατος ἡ ψυχὴ, διὸ ταῦτα λέγει ὃ ξωκρά- 
τὴς. Ὁ δέ γε φιλόσοφος ᾿Αμμώνιος μο- 
νόβιβλον ἔγραψεν εἰς τὸ χωρίον ἀπολο- 
γούμενος ὑπὲρ αὐτοῦ. Πῶς δὲ ἀμφιβάλλει 
ὁ ἐφεξῆς δι᾽ ἀῤῥαγῶν τὴν ψυχὴν δεικνὺς 
ἀΐδιον, καὶ ὁ ἀλλαχοῦ εἰπὼν, ὅτι δεῖ ἀδα- 
μαντίνοις δεσμοῖς ταῦτα ἔχοντα κατιέναι 
εἰς ᾷδου.ι: (ὐηΐοτοπὰδ βυμΐ ἤδο οὐπὶ 
ΒΌΡΓΆ ἈΠ|δι15 δὰ 8.13. Νόονυτα οβί, ᾳφυοά 
Βὶπο αἀἰβεΐηνιβ, Ατωσωοῃΐυτα ἴθ πο Ρ]Ά- 
ἰοπῖοὶ Ῥ] μι ἀοπὶβ ἰοσιπὶ βιμσαϊατθ ϑοσὶρ- 
[απ σοτῃροβυΐββθ. Νϑαὺρ νϑῖῸ πιαίδη- 
ἀιϊπὶ ἀῤῥαγῶν, μον ἱηγαρὶα, ἱποοΉξιιδϑα, 
αὐ μηιθηία, αυοά τηυΐαγο ἰσπίδραι Εοτ- 
βίου ἰθρεπάο ἐναργῶν ὑτὸ ἀῤῥγῶν (5ἰο). 
γγυττ. 

8. 39. ἀπολείπω] 5:10 ὑπυ8, υἱ νἱάθίυτς, 
ϑιθρμαπηβ ἀθάϊο ; οππθβ θηΐπι αἰϊἱ ΕῸΣ- 
βῖοτο εἰ ΕἸΒοῆθτο σοηβυ εἰ μα θθπὲ ἀπολεί- 
πων, αυοὰ γο] οοπίτυσέϊο ἰοσὶ ροϑθαϊαΐ, 
Ἐπ εἰο αυοαυς ψίιπά, ΑΒΟΡΈΕΕΟσ 
ΗἩ,  επεοι. ἡ Β, εἰ νοσβϑίο Βίουϊα,  ΎτΎ, 

ἀπολείπων] ΟΡ Θγάτυπι νἱο, ΟΡΊΠΟΥ, 
υη8 ϑίορῃ. ΕΔ, ἀπολείπω. Ῥατιεϊρίατα 
Ὠαρεπὶ οὐπὶ ΑἸρ. δὲ ΤῸΡ, νεΐοσεβ . 
ἰάφυθ 'μβᾶ βουιβομὶβ ϑίγασίυτα τϑαυἰ τὶς, 
ϑθΏβυβ εἐβὲ : απο ἰρίξν ἐξὸ ἀφίεπδίο- 
πέπι αἴξεγο, φιαπι γεοῖε δὲ σοποθη επέεν, 
πηι εἰ το δὲ φιὶ κἷο κιπὲ ἀομεοϑ γῈ-- 
ἔπφιο, ἰὰ πον ΦἜτ ἤταηι πέφε ὑπ ΘἼΉΕΥ 
εἴς. Ηεινρ. 

κἀκεῖ] ϑ'ς ρῖὸ καὶ ἐκεῖ 'Τυδ.---τοῖς 
δὲ πολλοῖς ἀπ.’ παρ. ἡιοά ἑαπιεπ νεΐρο. 
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Εἠπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους φσαῦτα ὑπολαβὼν ὁ Κέβης 3. 16. ΥΥ. 
ἔφη Ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα δοκεῖ ἐμιοιγεῖ κωλῶς λές τι. τὲ, 0. 
γεσθαι, τὼ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει ι. το. 
τοῖς ἀνθρώποις, μὴ ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώμωτος οὐδα- 

μοῦ ἔτι ἢ, ἀλλ᾿ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαφθείρηταί τεῖ καὶ 
ἀπολλύητα," ἢ ἀν' ἅνθρωπος; ἀποθάνῃ," εὐθὺςὶ ἀπαλλατ- 
τομένη τοῦ σώματος, καὶ ἐκβαίνουσα, ὡς περ πνεῦμα ἢ 
καπνὸς διασκεδασθεῖσα," οἴχηται διαπτομένη" καὶ οὐδὲν 
ἔτ; οὐδαμοῦ ἢ, ἐπεὶ εἴ περ εἴη που αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν ξυν- 
ηθροισμιένη" καὶ ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ νῦν 
δ) διῆλθες, πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, 
ὡς ἀληθῆ ἐστὶν ἃ σὺ λέγεις. [ἃ. 40.] ᾿Αλλὰ τοῦτο δὴ 
ἰσωςἣ οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι 

ἐμοὶ Φ.----ἴ οὐδαμοῦ... σώματος οἵη 1.---δ τι ΔΛ.---" ἀπολύηται ἘΦ, ἀπόλλυνται τ Γ.-- 
1 ἂν οτὴ ΡΥ Π.---ὦ ἄνθρωπος Π: ὃ ἄνθρωπος "-ς.--- ἀποθνήσκει γε ἘΠ, ἀποθνήσκῃ 
ΟΟΥΤ, ---ὶ εὐθὺς οπὶ 8.---ἶι διασκευασθεῖσα ΔΛΙ.---" διαπτομένη ἜΓΛΠΟΕΙΝ9, διαπτωμένη 
6, διιπταμένη ᾧ, διαττομένη ἨΙ, : διαπταμένη -.---᾿ αὑτὴν Ἅ1.--Ρ ἔξ. ΔΡΛΕΥΦΟΘΗΙ 
1,5,---4 δὴ δαὰ 71.---τ καὶ καλὴ οἷ μὺ 1',--Ξ. δὴ σαφῶς ἴσως ΠΦ59.---ἰ τι Ἐ.---" ἡ οὐὰ 

ΗξτνὉ. ,ἀπονοα ῥὶς εεὲ. παρέχει 50. αὐτὸ 5. τὸ μένη. 
πρᾶγμα. ἱά, ποῖ, δὰ Θοτρ. ὁ. Τῷ. 
Ἦχσινν. 

εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτου:---περὶ αὖ- 
τῶν] Ἠαρϑιὶ δίορεευβ Εείορ. ῬΉἢγβ. ρΡ. 
94, 'υιττ. 

ἔμοιγε δοκεῖ] Τία Τὰ». Ῥάγ, οἱ ϑί0}. 
ψύυϊσο δοκεῖ ἔμοιγε.---Μοχ Ταῦ, ἀποθνή- 
σκῃ ὕ»τὸ ἀποθάνῃ. ιν». 

εὐθὺΣ] Ὑλάοτ! μοβεὶξ ἰθρεβάυτῃη καὶ 
εὐθὺς, οἱ (16πὶ Ζρουπίυϑ Ρ. 118. δῃβρισλίυβ 
εϑῖ, (ἰοτίς ΕἸεΐποβ νοσίδς, ϑδέαέέηε. 
ϑα)μποία α σΟΥ̓ΡΟΥΕ. ΕἼΒΟΗ. 

᾿ εὐθὺς ἀπαλλαττ.} Θίαξίνι μὲ ἀἰδεεαϊξ 
α οοΥροτε. Ἦδο Ἰυπρθηάᾷ ρτεροδθάθηξ- 
'νυδ, 1} καὶ ἐκβαίνουσα Θῖς, αἰϊαε ἰποὶ- 
Ῥίυπε ρμοσιοάϊ πιϑηθγυση. ΗΕΙΝΌ. 

. ὥσπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασθεῖσα 
οἴχηται ἀποπταμένη)] Εδάοτῃ ςοπιρα- 
ΤαΙο τορϑίζαυν ὁ. 24. 25. 34. ἃ ποῦὶβ 
{δοίδίβ δϑὶ δὰ ΡΙυίδγον, ἂς 5. Νο Ψ. Ρ. 
800, Ὁ, {εὐϊξ, νεῖ, ρ. 80.}ὺ Θυϊδυβ δά- 
ἀδπίυν Ηοτσηοτὶ 1]. Ψ. 100. ψυχὴ δὲ κατὰ 
χθονὸς ἠΐτε καπνὸς Ὠἴχετο τετριγυῖα, 
Ἐριουη, ἴῃ. Ἐρῖϑ4, δὰ Ἡδτγούοίυπι ἀρυὰ 
Ἰθίοσ. 1. χ. θ6., εύβαμι ἃ ΡΙυίδγοθο 
αἰϊδέυχῃ ἀ6 15:4, δὲ Οδίεν Ρ. 360. (. Ετα- 
Ῥϑάοο!β. 6886, ἰρϑίδίυς ϑϑχί, Ἐπηρὶσίο, 
δάν. Μαίῃθι, υἱῖ. 128, Υυττ. 

διαπτομένη}] ἴἷπ Απρ. τϑρογίιαπ. Βοο 
αἰ ᾿Αττικώτερον Ῥγδίμ τυϊραίο. διαπτα- 

οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἦ)] ΝῈΪ ἀπερίδειν μ8.- 
φιαης δὲ, ομεπέπο πὐλιὶϊ δἱέ, βιπαϊέμβ μὲν: 
ἑογὶέ. 1γ1ο εΓ δὲ ᾿πίγα δ. 84, εἴ ἰπ οοπ- 
βυοιῃαίηα ΡτῸὸ πμξίο ἰοσο, πα] ἴῃ παρὸ 
6886: ηυοῦ εἰερις Πυδνηΐ. δὰ Χορηορὴ. 
Μεῖα. ϑοετ. ἱ. 3. δὅ2, ἰασάππβ Ἐμιτίρ, 
Ιρῃ. Τ, 115. δειλοὶ δ᾽ εἰσὶν οὐδὲ» οὐδα- 
μοῦ" ουἱ δΔἀἠδίυτ᾽ 1) ειποθίῃ, Ῥτο (ὐτοῦς 
Ρ. 361. Ο. ὑμῶν δὲ οὐδεὶς ἦν οὐδαμοῦ" 
Ὀδ1 (δηνθη αἰ φυδάδηι τδομϑ δϑέ, πριὴ 
τεῸ Ὀδδέγεα αἱ ἐπ παπιέτο. ἐγαΐ, 8.- 
τα ἰτοσ ἀρυὰ Ῥιυξατοῦ, ἴῃ Τλοταοδίῃ, ᾿. 
852. (. οὐδὲν οὐδαμοῦ χείρων ἔδοξε τοῦ 
Ἐφιάκτου" ανὲ Ῥαϊαϊϊπὶ οοἀὰ. ἀὰο δὲ 
Μοβῃ. ἀδηΐ μηδαμῇ. Αρυὰ Ρῃϊονορθοα 
ἰΐοτα σοπ)πούτῃ εξ βοραγαίμηι ἀἰσαητοτ, 
ῬΙὸ οὐκ εἶναι, αυδιιδοηυλάθιη 6886 οἱ πϑ8- 
φμαηι 6586 τορυρτιαπὶ, ἃ Ὅταοο δχειορὶο 
ἀυοίδ βυπὶ [μηδ : Οἱςεσομπῖβ ἀθ ϑεπθεῖ, 
2, “ Νοίϊθ ἀαοισατὶ, ο ταϊοὶ φασι ββὶ πὶ 
ΒΕ, πῆϑ, εὐτπὶ ἃ νυδὶβ αἀἰβοθβεοσο, πι5- 
αυδην δὺὲ πυΐαπν ἴοτϑ :᾿ ἤδαι ἴῃ Χϑοορῃ, 
Οὐτορ. νὴ, ῃ. 236. ᾿. παάθ μοδίξμην 
δδῖ, ὡς οὐδὲν ἔσομαι ἐγὼ ἔτι. Ῥίπαίξ 
Οἰβ09!}. ἐν. 2. 18... Νυ}] 6 ο9έ, πϑαῖδ ἐρὸ 
δυπι υϑαυδι; μεγάδια ῥϑσαϊαις. τοθ.᾽ 
γυτι. ι 
ὧν σὺ νῦν διῆλθε:] Μαϊῖπι ὧν σ. νῦν 

δὴ διῆλ. εὐπὶ Εἰβοίθτο. Ἡδευν ἢ. 
ξ. 40, παραμυθίας δεῖται) Οὐπδοϊαέξίοηδ 
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{τυ ἃ τ»: 7 -Ὁ-᾿ ͵ὕ 7 4.»λ} 

σε ἡ" ψυγὴ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τινὰ δύναμιν 
ῃ Ἀ ᾽ὔ Ε] Ν [ ε ,ὔ εἰ 

ἐχει κί Φρονησίιν. Αληθῃ, εῷη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ω 

Κέβης. ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἢ περὶ αὐτῶν τούτων᾽ βούλει 
διαμυθολογῶμοεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως ἔχειν εἴτε μή: "Ἔγωγ 
νΝ ἐχ γγχ΄ εν" ΔΨ. ῃ .' ᾿ δέ " ξ 

οὖν, ἔφη ὁ" Κέβης, ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι ἥν τιναῦ δόξαν ἔχεις 
περὶ αὐτῶν. Οὔκουν" γ᾽ ἄν οἶμαι, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, εἰ- 

" Ἁ “ Ε] ’ 3 Ἀν} 

“Ἐν Τρ νῦν αἀκουσοντῶ, οὐὸ 

ἌΔΤΙΙΦΟΟϑΘ.---" τοῦτο Δ.---ῦ ἢ μή Φ.-- 
ἃ οὔκουν Δ.---ῦ κωμῳδιοποιὸς ΔΕΞΠΥΎΟΗ 

φρι5 παδοῖ: αἱ ἴΐοτα α 1 υβεἰπηῖ8 σοπϑβοί αἰ ϊο 
ἐϊπιονὶβ, ταῖϊο, ἅτι8 {ἰπῚΟΥ̓ ΘΧ δῃΐπιο οχίπιῖ- 
τὸς οἵ νᾷπιβ δβ86 οβίθηἀιέιγ, Οτεθουη 
παραμυθία ποι Βοϊθτη δαὶ σοπβοϊδιῖο δπὶ- 
γαὶ, βοὰ διῖαπι ἠυάϊοὶϊ! οοπῆτιηδεῖο, αὐ 
Ξεηίεπίϊα ἀἰ 0 }}}8 εἴ ἱπογοῦ 10 1}15. δα Ῥτο- 
ΑΒ ταίδαι οχρ ]οδίυσ, δὶς δῶμ Ε]ὰ- 
ἰδγοῖ, ν. ο, 1)ὲ Ῥχίῖ, Οτας, ν᾿. 395. Ε, οὐ 
παντάπασιν ἀπορήσομεν ἐπῳδῇς καὶ πα- 
ραμυθίας πρὸς τὴν ἀπορίαν. Ἰθεῖςοί, 
Οτδο. Ρ. 428, Ε. τοῦτο μὲν ἔστω παρα" 
μυθία τοῦ θαυμάζοντο:---. Τ)6 Ὑυϊία ἴῃ 
Οὔ Ταιπτ Ρ. θ29. Ε,, ὃ δὲ ἰσχυρότατόν 
ἐστι τῶν ἀντιπιπτόντων, πότερον ἔτυχε 
τινὸς παραμυθίας, ἢ παρῆλθεν ἡμῶν τὸν 
ἑταῖρον. 1)6 Απὶπη Ῥγοογθαῖ. [π|ΡῬΊαἷΐϊ. 
Ἅπηο, Ρ. 1012. Β. Βοο ἀτρυταθῃίυτηι αἱὲ 
Ῥτορέεν οἰ δου! δίθαι, τὸν λόγον τοῦτον 
οὔτε ἄλλως εὐμεταχείριστον ὄντα, καὶ διὰ 
τὸ τοῖς πλείστοις τῶν ἀπὸ Πλάτωνος 
ὑπεναντιοῦσθαιδεόμενον παραμυθίας. ἀν. 
(ὐοἰοίειι Ρ. 1128. Ε, Τοπρὶπ. ἀ6. 50], 
ἦν, ἢπ, Ρ. 12, διπιρὶϊο. π΄ Απϑίοι, ἀθ 
Οαϊο ρΡ. 101. 4.},.14. ῆτττ. 

ας] Η.. 1. εβὶ ρεγϑβιιαβῖο. Οἵ, 
Ῥμδγοι, ἀε Απὲπ, ῬΥΘΟΥ, ρΡ. 1014. Α. 
πρῶτον ἣν ἔχω περὶ τούτων διάνοιαν ἐκθή- 
συμαι πιστούμενος τῷ εἰκότι καὶ παραμυ- 
θούμενος ὡς ἔνεστι τὸ ἀληθὲς τοῦ λόγου 
καὶ παράδοξον. ΕΝ ᾿. 
ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ] Ατίϊοσυϊαπι ἰπ Π15 

εἰ Τὰ. δὲ δου, ᾿πεθγοϊ αὐτὰ ΕἸΒοΐΘτο, 
Ηξινν..: . 

ιδύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν] ΟἸγπρ. 
τινὰ ζωὴν ἔχει καὶ γνωστικὴν ἐπιστήμην. 
ἡ μὲν. γὰρ δύναμις τὴν ζωτικὴν ἐνέργειαν 
δηλοῖ, ἡ δὲ φρόνησις τὴν ἐπιστημονικήν. 
Ῥόπει. . . 

τί δὴ ποιῶμεν 2] Τυῦ. ποιοῦμεν ; υἱ ἀδ 
Ἄρρ, ν. Ρ. 461. Εἰ, ἢ πῶς ποιοῦμεν ; 1014. 
νἱ, Ὁ. ὅ80. Ὁ. ὧὡς---ἡμεῖς συγχωροῦμεν" 
ἢ πῶς ποιοῦμεν; ἤπτινν. 

διαμυθολογῶμεν) ΟἸγιῖρ. Τί οὖν μῦθος 
τὰ λεγόμενα ὑπὸ Σωκράτους ; ἢ τὴν ἐξ 

᾿ δ Ν Ὀ ΕΣ ἔ κδ 

εἰ κωμῳθοποιος εἰῆ, ὡς αθο- 

ὦ 1,.---} ἥντινα γι Τ'--- ἔχης Ργὴ Γ.-- 
οἱ ΟΟΥΥ ΔΛ,--- δοκεῖ χρὴ ἘΔΠΦΟΕΘΗΙΣ, 

ἑπομένου πίστιν μυθολογίαν ἐκάλεσεν ὃ 
Σωκράτης, οἷός ἐστιν ὅ προκείμενος λόγος; 
κατασκευάζει γὰρ τὴν μὲν ἀθανασίαν τῆς 
ψυχῆς, οὐκ ἐκ τὴς οὐσίας ὁρμώμενος, ἀλλ᾽ 
ἔκ τινος ἑπομένου τοῦ μεταβάλλειν τὸν 
θάνατον καὶ τὴν ζωὴν εἰς ἄλληλα, ταύτην 
οὖν μυθολογίαν εἶπεν. ἘΟπΒτ. 
ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης} Λὴ β᾽οΞβοπιᾶ δβὶ ἢ 

ΕἸβοη. Ατ νά ρ. 78. Β. ἔφη---ὦ Σιμμία, 
ὅ Σωκράτης. Βεσκ. [{τππο ᾿. 0]. Ε, ἦ 
δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης. 

οὐδ᾽ εἰ κωμῳδοποιὸς εἴη] ϑοοταίοπη ἃ 
Οοιϊοῖβ ἴῃ βοσπᾶ ἰγαἀυσίαπι, ἴῃ ὈΥΪπι18. Ὁ 
Ατὐϊβίορἢ, ἐπ Νὰ δ, πεοιηΐμθπι ἔαρι: ἂν 
ΔΛπρϑῖα ἰΐθπν ἱπάυοίδτη 6}118 Ῥδγβοπᾶπι, 
πδιταὶ Πῖορ. 1... ἢ. 28, εἰ δὺ Ευρο!άθ 
ΤΟΡτ δ π5.Πι, ΕΟ Ἐρεοίαγο ᾿ς Ῥ]δΐο- 
ποῖ δηποίδέ Οἰ σταριοάοτας: τί βούλεται 
ἐνταῦθα τῷ πλάτωνι ἡ μνήμη τῶν κωμῳ- 
δοποιῶν; ἢ τὸ λεγόμενον τοῦτό ἔστιν, 
ὅτι οὐ δώσω χώραν τοῖς κωμῳδοποιοῖς δια- 
λοιδορεῖσθαί μοι" ὃ γὰρ Εὔπολίς φησι περὶ 
τοῦ Σωκράτους, Τί δῆτα ἐκεῖνον τὸν ἀδο- 
λέσχην καὶ πτωχὺν, ὅ τ᾽ ἄλλα μὲν πε- 
φρόντικεν, ὁπόθεν καταφαγεῖν ἔχοι, τού- 
του κατημέληκε' αυἱ νοΓϑι}8 ἔογίαββθ ΠθΟ 
πιοάο βετριὶ Πιοτιη: Τί δῆτ᾽ ἐκεῖ τιν᾽ 
ἀδολέσχην πτωχὸν οἶσθ᾽ ;ἽΟς τ᾽ ἄλλα μὲν 
πεφρόντιχ᾽" ὅθεν φαγεῖν δ᾽ ἔχοι, Τούτου 
κατημέληκε. ΑἸΐα ἐδ Ἰοὺ ἀυξυπιοπίο νὶ-. 
ἀοαπίυν δρυὰ Ἀπθπκοη. δὰ Χοπορ!ι, 
Μέεπι. ὅουγ, ᾿. 2. 81, Οπδίεσι Ὑ1πηά. 
Ὦ Ἐ. κωμῳδιοποιός' ηαυἃ ἀθ ἴοχπια Αἰ ἰδὲ 
ἀϊσοπιυβ. ὙΎΤΤ, ᾿ 

κωμῳδοποιὸΣ)] ΟἸγπιρὶοά. ὁ Εὔπολίς 
φησι περὶ τοῦ Σωκράτους, τί δῆτα ἐκεῖνον 
τὸν ἀδολεσχὴν καὶ πτωχὸν, ὃς τἄλλα μὲν 
πεφρόντικεν' ὁπόθεν καταφαγεῖν ἔχοι, 
τούτου δὲ κατημέλητικε. (υϊίπ), σοπ]. 
τί δῆτ᾽ ἐκεῖνον---πτωχὸν, "ος τἄλλα μὲν 
πεφρόντικεν, Πόθεν δὲ καταφαγεῖν ἔχοι, 
Τούτου κατημέληκεν, υἱὖ ῥτίχηαυβ ψϑβιις 
δἰ βοᾶζοῃ, αἰο βεη6. ἸΒ)᾽οὶ ἀἰηιοιτι, 
οχίτοτηι5 αἰ πηείογ. οδίδϊοοιίου8,) Οὐπι- 
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λεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. εἰ 
οὖν δοκεῖ, γρὴ" διασκοπεῖσθαι. σκεψώμεθα δ᾽ ̓ αὐτὸ τῇδε 
πη, εἶστε ἄρα ἐν Αἰδου εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν 
ἀνθρώπων εἰτε καὶ οὐ. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος," 

δοκεῖ χρῆναι σοττ Γ,, δοκεῖ χρήσιμα ᾧ : δοκεῖ καὶ χρὴ "ς.---ἃ δὲ αἀὰ ὙπΦ6..--ὁ τις 

πὴ 6 Πος ἴῃ Οἵ Ππ65 οτηθῖπο ἢ Οβορἤο3 
οοηνϊοἴππι τῆς ἀδολεσχίας περὶ τῶν με- 
τεώρων ἃ νυἶρο βυιηοθδηΐ Οοιηϊοὶ. Υἱ4. 
ποῖ, δ Οταίν}. 5. 39. εινν. 

εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ] 14 Οοάἀά. Αὐυρ. 
Τὰ}, Ῥατῖϑ, δὲ Βδρ. ἴ, ρ. 328. Β. 
᾿Αλλ᾽ εἰ δοκεῖ, οὕτω χρὴ ποιεῖν. Ψυρο 
εἰ---δοκεῖ καὶ χρή. Ἠεινο. 

σκεψώμεθα---εἴτε ἄρα ἐν ἅδου κ. τ. Δ. 
ΟἸγπαιρ. Ὃ σκοπὸς τῷ προκειμένῳ λόγῳ 
δεῖξαι, οὐκ ἀθάνατον τὴν ψυχὴν, ἀλλ᾽ ἐπι- 
διαμένουσαν χρόνον τινὰ μετὰ τὸν χωρισ- 
μὺν τοῦ σώματος, καὶ οὐ καθάπερ ᾿Ιάμ- 
βλιχος οἴεται ἕκαστον λόγον δεικνῦναι τὴν 
ἀθανασίαν τῆς ψυχῆο.-- οὐδὲ, γὰρ ὁ ἐρωτῶν 
τοῦτο ἠρώτησε τὸ πρόβλημα, οὔτε ὁ ἀπο- 
κρινόμενος ἔδειξε τὴν ψυχὴν ἀθάνατον. ὃ 
μὲν γὰρ Κέβης ἠρώτησεν, εἰ δυνατὸν τὴν 
Ψυχὴν χωρισθεῖσαν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐπι- 
διαμένειν, καὶ μὴ δίκην πνεύματος δια- 
σκορπίζεσθαι. καὶ ὃ Σωκράτης δείκνυσιν 
ὅτι ἐπιδιαμένει χρόνον τινὰ μετὰ τὸν χω- 
ρισμὸν τοῦ σώματος, οὐ μὴν ὅτι καὶ ἀεὶ, 
ἔδειξε. ἘΟπΒτ. 

σκεψ. δὲ αὐτὸ] αὐτὸ Θχρ]Ἰοαἰυν γ Ὁ 18 
εἴτε ἄρα ἐν ᾧδ. αἴηυε τῇδέ πη τοίθυίυγ 
δι βεηη. παλαιὸς δὲν οὖν εἰς, εινν. 

καὶ οὐ] καί που Ατϊδίρριβ. ΕὐπΒτ. 
παλαιὸς μὲν κ. τ. Δ. πρῶτοι δὲ (ἴη- 

αυὶε Ηετγοάοίῃβ 110. 11, σἂρ. 123.) καὶ 
πόνδε τὸν λόγον Αἰγύπτιοί εἰσι εἰπόν- 
τες, ὡς ἀνθρώπου ψυχὴ ἀθάνατός ἐσ- 
τι. τοῦ σώματος δὲ καταφθίνοντος, ἐς 
ἄλλο ζῶον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται" ἐπεὰν 
δὲ περιέλθῃ πάντα τὰ χερσαῖα καὶ τὰ θα- 
λάσσια καὶ τὰ πτηνὰ, αὖτις ἐς ἀνθρώπου 
σῶμα γινόμενον ἐσδύνειν.--- τούτῳ τῷ 
λόγῳ εἰσὶ οἱ “Ελλήνων ἐχρήσαντο, οἷ μὲν 
πρότερον, οἱ δὲ ὕστερον, ὡς ἰδίῳ ἑωυτῶν 
ἐόντι" τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ οὐνόματα, οὐ 
γράφω. ῬγΓΠΔΡΌΤΙΟΟΒ γΘ͵ΤῸ Ὠΐο ΡΟ  δδὶ- 
τηὰπιὶ τοβρίσοτα ἔοσοάοίαμι, σαϊνὶβ ἔδο 1 }6 
Ραΐθέ, Θυδπὶ ἃγοῖθ Ὀτεθοχὶβέθ 8 ΔΕ Π)88 
ἀρυὰ δποθ ΡΠ] ΒΟΡΟΒ ουτῃ 6.05 Ροβὲ 
ταοτγίοιι δαἱβέοπεῖα Θγαϊ σόπῆθχα, ποίαν 
Οὐυάδποπίνυβ ἴῃ ϑ' γβίθην, [μ{6}}. ὕπῖν. ΒΡ. 
88. οἱ βθᾳ. υϊὰ ἀεπίαυθ ἀθ ἰδ σῷ 
βοιβῖς Ατιβίοίθὶθβ, νἱάθγθ δϑί ἴῃ 6}08 ]. ἰ, 
ἀδ Απΐπα, ο, 3. ἴῃ ἤπο. ἘρΚ5Τ. 
. παλαιὸς μὲν κι τ. λ.}1] Επιρεάοο!ίβ 
γετβίου!οβ ΟὙτ]}, ον ΤΩ] ’8ἢ., νὰ, Ρ, 243. 

Ὁ. τὰ οχμῖῦοι Ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γενό: 
μὴν κούρη τε, κόρος τε, Θάμνος τ᾽, οἰωνός 
τε, καὶ εἰν ἁλὶ φαίδιμος ἰχθύς" οἵ ἰπ ῬΠ- 
ἸΙοβορίνυπη Οτῖροπ. ς. 8. ᾿. ὅ0, Ἤτοι μὲν 
γὰρ ἐγὼ γενόμην κοῦρός τε, κόρη τε, 
Θάμνος τ᾽, οἰωνός τε, καὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπορος 
ἰχθύς" δὶ ν. Δ οἰἤυβ, δά ἃ, ΑὐΠαπὺς Η. 
Δ. χἰϊ, 7. ΕἼΒΟΗ, . 

παλαιὸς μὲν οὖν ἐστί τις ὁ λόγος] Ηδ- 
θοὲ ὅιοῦ. Εοϊορ. Ῥηγ8. ρ. θ56. Ῥημποῖ- 
Ρίσση ποίδε Τοστ  ἶδη, ἀ6 Απέπιδ,. χχλϊῖ, 
Ρν. 2158. “ΠΙΐὰ8. ( Ίδιοι 8) δϑὲ δηὶσι πὶ 
Ῥμαιάοπθ, φαρά δηλπιῶ πἷπο ουπεθ8. βίπς 
Πὰς, δὲ ἱπάθ μὰς. ΟἸγπιριοάογυθ ᾿. 
290, κατασκευάζει ἡ λέξις ἐκ 
ρίας τῶν παλαιῶν ποιητῶν" ἀπὸ ᾿Ορφέως 
φησὶ λέγοντος “ Οἱ δ᾽ αὐτοὶ πατέρες καὶ 
υἱέες ἐν μεγάροισι, Ἤδ᾽ ἄλοχοι σεμναὶ κεδ.- 
να τεθύγατρες.᾽ Πανταχοῦ γὰρ ὃ Πλάτων 
παρῳδεῖ τὰ ᾿Ορφέως' οὕτω γοῦν καὶ ἀνω- 
τέρω ἔλεγεν"---Αλλὰ μὴν καὶ ὁ Ἔμπεδο- 
κλῆς ἔφη, "᾿Ηδὴ γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γενόμην 
κοῦρός τε κόρη τε, Θαμνός τ᾽ οἰωνός τε 
καὶ εἰν ἁλὶ νήχυτος ἔξαλλα ἄμφορος 
ἰχθύς δέ γε Πρόκλος, ἤτοι ὁ Συρι- 
ανὸς κατασκ' 
νεὼς ἐξ ἀλλήλων' ὅτι ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος 
σύγκρισις καὶ διάκρισικ᾽ ταῦτα δὲ ἐναντία" 
τὰ δὲ ἐναντία μεταβάλλει εἰς ἄλληλα κ. 
το λ. Οτρμδὶ γνεσβὺβ πἶπο ἴπ 6, (ὅβποσ, 
ἰγβηβθου ρα Ρ. 409, Ἐπιροάοοϊθὶ νατίδ ἰθο- 
ὥἄομα ἱηξοσροϊδε, σοῦ α9, αυδιιααδην ε1- 
νΟΥ͂ΞΘ, Θχβίδης δρυὰ ίορ, [ν νἱϊ,.77. 
Αἰβθα. νὴ, Ρ. 866. Ε. εἰ Αγρυμιθπέιη 
Βοο, οοπίγατια 6 σοῃίγα 9 ἤοτὶ οὐ ἐπ οοπ- 
{τασδὶ μοχῖτγο, ἰοηρϑη) ἰδυθ ἐγαοίδείοηθπι 
ἴῃ. ΟἸγπριοάου Οοά, ἱ, ΒΡ, 1--.4}., ὁκ 
ΙΔ] ΟΠ οὐ Βϑγτίδηϊ ἐηἐογρτθέδεουϊδυβ 
ἀυοίδπι, (ὐοπιραταπάμι δβὲ εθὸ δα πιμοπ5 
Αὐδίοι, Ριγβ. ἄυ5ο. ἱ. 7. ἀθ Οφαηογαί, 
εἰ Οὐοτταριί, ἰἰ, 10, 1Π|᾽ὸ ΘμΏρ Ϊς, δὲ ἀθ 
Οα!ϊο ἷ, Ρ- 83. ἃ. θη. Μρίδριιν 8. εἱΐ, τῷς 

ἀο ΜοΙΘπ θυ οὶ ταῦ τρ ϑ : ποθὶπ 
Δ ἰβρυϊδίίομθ ἀθ ΡΙδοῖίο πιμλοτίϑ). ΑὨίΐπι, 
8. 1, Οἰοται παλαιὸς λόγος ἀἰοίταν 
ἰάθπι ἱπηπιοτίδ ἀξδεῖϊβ μἰδοίέυτα. Ῥ]δίουὶ 
Ἐρἰδβι, νἱϊ. Ρ. 1160. Β, πείθεσθαι δ᾽ οὕτων 
ἀεὶ χρὴ τοῖς παλαιοῖς τε καὶ ἱεροῖς λό- 
γοις, οἵ δὴ μηνήουσιν ἡμῖν ἀθάνατον ψυ- 
δῶν ἰαε Οοπρατείυς Μίοπου., Ρ, 16. 

, δήγιττ, , “ΠΝ 
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οὗτος" οὗ μεμνήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναιξ ἐκεῖν 
καὶ πάλιν γε' δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τε: 
θνεώτων. [8- 41.] Καὶ εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, “πάλιν γί- 
γνεσθαι ἐκ τῶν ἀποθανόντων τοὺς ζῶντας, ἄλλο τι εἶεν; ἂν 

ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἄν που πάλιν ἐγίγνοντο μὴ 
, 

οὖσαι, καὶ τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ εἰναι, εἰ τῷ 
ὄντι φανερὸν γένοιτο' δ᾽ οτι οὐδαριόθεν ἄλλοθεν γίγνονται οἱ 

ζῶντες ἢ ἐκ τῶν τεθνεώτων. εἰ δὲ μή ἐστι τοῦτο, ἄλλου ἄν 
χου δέοι λόγου. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. Μὴ τοίνυν 
κατ᾽ ἀνθρώπων, ἦ ἢ δ᾽ ὁ ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ῥ βῴον" 
μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ" χατὰ ζώων πάντων καὶ φυτῶν, καὶ 
ξυλλήβδην ὁ ὁσῶ περ ἔχειν γένεσιν, περὶ “πἄντων ἴδωμεν," 

ἄρ᾽ οὑτωσὶ" γίγνεται ἅπαντα,ἷ οὐκ" ἄλλοθεν ἢ ἢ ἐκ τῶν ἐνουν- 
τίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ κα- 

Δ.--- ἐκεῖσε λόγος ἌΓΤΙΦΥΙ : τις ὁ λόγος "-.---' οὗτος οπὶ ἽΠ2.---Ἔ μεναι 
εἶεν "-ς.---ΕΚ αἱ ψυχαὶ ἡμῶν 1,..---" γε οἵη ΦΙ9.--- τι εἶεν ὑγ Π, τι δὴ ἢ εἶεν Δ: τι 

Ζζ1η.---Ἰ γένοιτο Δῷε: ίγνουιτο "-.-τ ῥᾶον ἘΠ᾿ : ῥάδιον "ς.----" γῶν καὶ οπὶ ρα 
Τ.---ο φοιτῶν Δ.--» ὅσα παρέχει 5.---ἰἰ περὶ οπι Ο.--ἰ ἴδωμεν Φ εἴ μὴ Τ' : εἰδῶμεν 
“ς,-τν οὕτω ᾧ, οὕτως Δ8.--- πάντα ΔΠΦΞ οἱ ρὲ α.---ἰ καὶ οὐκ ΔΟ.---ῦ τὸ Η.--- 

παλαιὸς ὃ λόγος δρλ᾿ κακῶι ἵπ Εταρτα, Μβ. ὕγο ταῦτα Ἐοιβίθσαβ ὑχοίοτὲ αὐτὰς, 
ΟτΥρὶι. Ρ. 510. δα. ἱκός τε "γὰρ 
καὶ Πυθαγόρειος, ὁ πὰ γῶν τὰς ψυ- 
χὰς εἰς τὸ σῶμα καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ σώ- 
ματος ἀνάγων, καὶ τοῦτο κύκλῳ πολλάκις. 
ΡΙαῖο Μϑηου. Ρ. 81. Β, καὶ Πίνδαρος καὶ 
ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν, ὅσοι θεῖοί 
εἰσι»---φασὶ---τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ἀθάνατον, καὶ τότε μὲν τελευτᾷν, ὃ 
δὴ ἀποθνήσκειν καλοῦσι, τοτὲ δὲ πάλιν 
εν θκκθρνάη ἀπόλλυσθαι δὲ οὐδέποτε κ. τ. 
Δ..--ὁ λόγος οὗτος. οὗτος ἀδεδὶ ἱπ ΤΡ, 
Ἠεινν. 
. 41. οὕτως ἔχει, πάλιν γίγνεσθαι 

πάλιν γίγνονται--- οἱ ζῶντες, 
ναὶ σετίθ ὡς δὰϊ ὥστε πάλ. γίγνεσθαι, αἱ 
ἐθ Ἐθρ. ν. Ρ. 477. Α. εἰ δὲ δή τι οὕτως 
ἔχει, ὧς εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, οὐ μεταξὺ 
ἂν κέοιτο τοῦ εἰλικρινῶς ὄντος οἷς. Ἐμτίρ. 
Μεά, 308. Οὐχ ὧδ' ἔχει μοι--“ὩὯστ᾽ εἰς 

ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. Νυπς 
βισυοίαυτα βοτθοηΐθ εἰς Ῥγοσθαϊε, συλβὶ 
βου ραϊϑθοὶ εἰ τοῦτ᾽ ἀληθές ἐστι. Τυπὶ 
Ἔα, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν, Ἡξειν». 

τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι) ϑ16 οτχιε5 ΠΟΘ Υ] : τὶ 
ἴδηθιι ὨΘχὰϑ τπ συλγουθ νυἹάεοίαγ, καὶ τού- 
τοῦ ἱκανὸν τεκμήριον τοῦτ᾽ ἂν εἴη---: 
γγυντ. 
. σοῦ ταῦτ᾽ εἶναι) 1. 6. τυῦ τὰς ψυχὰν 
ἡμῶν ἐκεῖ εἶναι, Ἐκ ΑΥϑρρὶ νϑτεῖοπα 

αὐυδπ) βοπρίυγϑιι, βυβταραπαδυβ Οοἀὰ, 
δ8ο συραιθ ρσείδθιτεπι, ΗΈΙΝΡ, 
 δᾷον Ψυῖξο ῥᾷδιον. ΑἸεοτυπι 6 Τυῦ. 

500. τϑοθροσαὶ δι ΕἾΒΟ, Ἐοάθιη 
ὐὰ Προσδηάι5 Ιοουβ ἀθ Ἰλδρ, ἰἰ. Ὁ. 370. 
᾿Αλλ᾽ ἴσως, ὦ Σώκρατες, οὕτω ῥᾳδιον ἢ 
κείνως. εἴ, υἱ τηοποὶ Βυϊίπιδππι5, Μ|6- 
ποῃ, Ὁ. 94. Ε΄. ὡς Ἰσως μὲν καὶ ἐν ἄλλῃ 
πόλει ῥᾷδιόν ἐστι κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους 
ἢ εὖ, ἐν τῇδε δὲ καὶ πάνν, Οὐοπίτα ἐδ 
μεθ. "ὲ, Ρ. 6716, Β. δοκεῖς ἄν ποτε κα- 
τανοῆσαι χρόνου πλῆθος ὅσον γέγονε. 
Κλ, Οὔκουν ῥᾷόν γε οὐδαμῶς, νἱὰδ τῷ 
ουδὲ ἀδρθεαὶ ῥάδιον. ἨξΙπΩ. 

κατὰ ξώων πάντων καὶ φυτῶν] ΟἸγτρ. 
Τινὲς ἐκ τούτου τοῦ ῥισιδείου (ῥησιδίου) 
ἀπατηθέντες, φήθησαν τὸν Πλάτωνα πᾶ- 
σαν ψυχὴν ἀθανατίζειν.. ἄμεινον δὲ ὁ φι- 
λόσοφος ᾿Αμμώνιος ἐξηγήσατο τὸ χωρίον 
τοῦτο, λέγων ὅτι τοῦτό φησι πρὺς τὸ 
ἐφεξῆς ἐπιχείρημα, τὸ κατασκεύα ὋΨ ὅτι 
τὰ ἐναντίᾳ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα. ΕΟπΒτ. 

ἴδωμεν} 8ιὶς ϑιοῦ. εἰ Ψὲπά, Β, Ὑαὶρο 
οἱ οβίθη, εἰδῶμεν, χυοά 68. ϑοέαηηιϑ, πες 
Βοη θη 18 σοηρταῖί. ἮΎττ, 

ἴδωμεν] Ψέἀεαπιιβ, ϑὶς Ῥτὸ νυϊραῖο 
εἰδῶμεν ϑίοῦ, οἱ ΟἸγηιρίοα, Ηξικν. 

ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία] ΟἸ ΩΡ. 
“Ὅτι γὰρ τὰ ἐναντία μεταβάλλει εἰς ἄλ»- 
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λὸν τῶ αἰσχρῷ ἐναντίον που καὶ δίκαιον" ἀδίκῳ, καὶ ἄλ- 
λα δὴ μυρία οὕτως ἔχει. ἰδ. 42.} Τοῦτ᾽ οὖν σκεψώ. 
μεθα, ὥρα ἀναγκαῖον ὅσοις" ἔστι τὸ ἐναντίον, μηδαμόθεν 
ἄλλοθεν αὐτὸν ἢ γι ίγνεσθαι ἢ ἥ ἐκ τοῦ αὐτῷ ἐναντίου. οἷον ὅταν 

μεῖζόν τι γίγνηται, ἀνάγκη που ἐξ ἐλάττονος ὄντος πρό- 
τερον ἔπειτα" μεῖζον γίγνεσθαι; Ναί. Οὐκοῦν κἂν ἐλαφ- 
σὸν γίγνηται, ἐκ μείζονος ὁ ὀντὸς πρότερον ὕστερον ἔλαττον 
γενήσεται: Ἔστιν, ἔφη, οὕτως." Καὶ μὴν εξ! ἰσχυροτέρου 
γεἷ τὸ ἀσθενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θᾶττον: Πάνυ 
γε. Τί δαΐί,8 ἄν τι χεῖρον" γίγνηται, οὐκὶ ἐξ ἀμείνονος, 
καὶ ἐὰν" δικαιότερον, εξ' ἀδικωτέρου; ὼς γὰρ οὔ; Ἵκα- 
γῶς οὖν," ἔφη, ἔγομεν τοῦτο, ὁτιῖ πάντα οὕτω γίγνεται," 7 

οὖν ' ν ᾧ, 
π τὸ δίκαιον τῷ Τ'.---ἰ τοῦτο οὖν αὐὰ ὙΓΔΙΠΦΟΞ5.: 7 ὅτι Τ'---ὦ ὅσον 1,.-τ-ῦ τι οτὰ Δ 
ᾧ5.---Ὁ ἑαυτῶ ΔΦῶϑ, ὁπὶ 1,.--ὖ τι μεῖζον Γ.--- ἔπειτα...201, 7, πρότερον οὶ 1: ἔπειτὰ 
μεῖζον γίγνεσθαι ἴπι τὴς τὸ Ε, οἰ ὐββὶβ 201, θ. ναὶ.. “πρότερον.--- 6. οὕτω ἔφη Ἴ..----ἰ γε 
οη ἌΔΙηΦΟαϑΞ.---" δαὶ ΓΞΎΟΗ : δέ ἀ...5 χεῖρον οἵὰ 1 οἵ ᾿ζ Ε.---ἰ οὐἐς οἵὰ {ρΓ Ἐ.--- 
2 κὰν 21.---Κ ἂν 75, ἄν τι Δ.---ἰ ἐξ ἩΓΛΠΥΘΕΗΠΙ,: οὐκ ἐὲ ς.-ττῖν γοῦν ΔΦΑ,---ἱ ὅσι 

ληλα, δείκνυσιν ἡ λέξις τριχόθεν. πρῶτον 
μὲν, ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. παρατίθεται “γὰρ 
πολλὰ ἐναντία, ἃ δείκνυσι μεταβάλλοντα 
εἷς ἄλληλα. δεύτερον, ἐκ τῶν γενεσέων 
αὐτῶν καὶ τῶν ὁδῶν. εἰ γὰρ αἱ ὁδοὶ μετα- 
βάλλουσιν εἰς ἄλληλας, Ἴς ἡ λεύκανσις 
εἰς τὴν μέλανσιν, πολλῷ μᾶλλον καὶ τὰ 
τέλη μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα, οἷον τὸ 
λευκὸν καὶ τὸ μέλαν. τρίτον, ὅτι χωλεύοι 
ἣ φύσις, εἰ ἕν μὲν τῶν ἐναντίων μετα- 
βάλλει εἰς τὸ ἄλλο, ἕν δὲ οὐ μεταβάλλει. 
καὶ τῷ χρόνῳ ἐπιλείποι θάτερον τῶν ἐναν- 
τίων, καὶ οὐδὲν ἐναντίον ἔσται, τὸ λοιπὸν 
μηδὲν ἔχον εἰς ὃ μεταβαλεῖ. Ηδὸ δυ- 
ἕδη 6 ὙΘΤΌΤΩ ΟΠ ΊΓΔΥΙΆΤΟ ΠῚ ΘΧχ ΠΟΠΙΓΑΥΙΒ 
θΈΠΟΤΑτΙΟΏΘ ἀοοίτίπδ, ἰδϑίε ἴῃ Β]ΙΥ βἰοἶβ, 
1. 1... 6. ΑΠϑίοίθ!θ, οπιπίαπι αφυοάδιῃ- 
τηοὦο ῬΔΙΟΒΟρΡμοτπι ΘΟΙΏΙΤΉ 8 δσϑί, 
ἘΟΆ51:. 

οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχ.] Αυρ. τῷ 
“καλῷ τὸ αἰσχρόν. δπ6, Βὶ Βεαιογεῖυῦ 
καὶ δικαίῳ ἄδικον. σειν: 

ες δ, 42. ἄρα ἀναγκαῖον] Ἐόοτδδπ ἄρα εἰ 
ἀναγκαῖον. δῖυυα. Ιάοτησαα ἸΘρῖβ8ε νἱ- 
ἀεπίυγν Ατιβερ. εἰ ΟΟΥΠπασ. ῬΌμδτ. ὁ 

ἄρα ἀναγκαῖον Αι πέροββο δἰξ. Νο- 
ψτιπὶ δοοϊάϊξ ἄρα ὕτὸ εἰ, ΜΘ πιΒ ἰηίογρυῃ- 
εἰξυτ ἱπ 5100. Ρ, 96. τοῦτο οὖν σκεψώ- 
μεθα, ἄρα ἀναγκαῖον --τ; ἰο ΦΥΡῸ σοπδὲ- 
ἀδογεηιιδ: αἢ πέρῖ886 68[--- Νιπά, α. 
ἀδι οὖν εἰ ὕγο ἄρα. δ νττ. 

᾿ ἄρα μεν ΕἸβομογάιϊη βϑουϊυ5 ἀθὰϊ 
Ρλαὰά. 

ΓΝ 

βοτ ρίσσατα Οοάά, Τὰ. Ῥδγ. δὲ ὅθτο}, τὸ 
να μαῖα ἄρα ἀναγκαῖαν Θἴς, ἴπ 48 πιδ8 
ἀρβίἀδταίατ ματιΐσαϊδ σΟρυ]λπ8. [ΆΟ}}, 
Ρ. 190. 1). Τοῦτο τοίνυν πρῶτον ἐπέχει- 
ρήσωμεν--- εἰπεῖν, ἀνδρία τί 'ποτ᾽ ἔστιν, 
ἴημα ἰζα Ῥ]δίο βεχοθμῦθβ 8 δ᾽. Ηος 
Ἰρίτγ τοῦτ᾽ οὖν εἷ ἃ ΒΟ. ΡίΟΓΒ τῆϑηα Ῥτὸ- 
[δοίη εϑέ, (4 ᾿ἰδιατίο δϑάϊξαπε τὶ 
αὐλάοπι πὸπ νἱἀθίΌ 7) :᾿ σονγθόζοσίβ᾽ ἐδὲ 
Ιϑοῖο ἰπ Αὐρ. σκεψώμεθα οὖν εἰ. ." ΑΒΈΕ- 
46 σοάϊοῖθιβ᾽ 1}18 ΔΝ ϑοῦασετ Μυάριὶ 
σοπ]δεΐυτατα, ἨΈΤΝΡ. 

αὐτὸ γίγν. Ασσυναίυβ Βοσὶρεῖββϑι οὖ. 
τῶν ἕκαστον γίγνεσθαι. ῬΑ" δῦ ταῖϊο 
ἀθ Τορσ. 1, Ρ. 667. Β. Οὐκοῦν πρῶτον 
μὲν δεῖ τόδε γε ὑπά χα ἅπασιν ὅσυις 
συμπαρέπεταί τις χάρις, ἢ τοῦήο αὐτὸ 
μόνον αὐτοῦ τὸ σπουδαιότατον. εἶναι, “ἥ 
τινὰ ὀρθότητα, ἢ τὸ τρίτον ὠφέλειαν, εδὶ 
αὐτοῦ Ῥτο αὐτῶν ἑκάστου. Ηξετνο. “ 

ἔφη, οὕτω] ΤῸΡ. οὕτω, ἔφη." ᾿ΑΡ.60- 
ἄστη ἃρϑβὶ ργοχιπλθην γε.---ἐξ ἀδικωτέρου. 
Ῥιρβῆχυπι 15 ναϊρὸ οὐκ αὐτὶ ἄυρ, 1 δ. 
Ῥαγ. οἱ ΕἸῖπο δυραῦχὶ; ΗΕΤΝ 5.' 

ἱκανῶς--- ἔχομεν τοῦτο] Ηδὸ 5αἰῖ8 ρεν- 
εἰρέπιιι8. δὶς ᾿πίγα 8. ὅ2. ἔχω παρ᾽ ἐμαν- 
τῷ. Τμοαίοῖο Ὁ. 119. Ὁ. ἔχεις τόϑέο 
ἰσχυρῶς ; απ κόο ἤγναϊξευ" Ῥεγσδρίϑξη δέα- 
ἐτιὶϑ. ἮΝ ἵν: Ὁ. 698. Ὁ. ἔχετε. γὰρ ὃ 
λέγω που.  Υττι. 

ἱκανῶς οὖν.--- ἔχομεν» ϑαίζενο ποο δὲῖ- 
νυὶδ Ῥεγϑιιαϑιυμι δ ποῦὶδ ΠΉΜΟΥ ξ. 

11 εἰ, 8]. 

1.71. 



ξ. 18. Ὑ, 

᾿, ἢ], 82. 

90 
“Ἀ᾽ μὰ 

ἐναντίων τὰ ἐγαντίω πράγματα; Πάνυ γε. Τίὸ αὖ; 

ἐστι τι καὶ τοιόνδε ἢ ἐν αὐτοῖς οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων πᾶν: 

των τῶν ἐναντίων δυοῖν ὁ ὀντοῖν δύο γενέσεις, ἀπὸ μὲν τοῦ 

ὑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπο' δ᾽ αὖ σοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ 

ἕτερον; μείζονος μὲν' γὰρ πράγματος καὶ ἐλάττονος με- 
φαξὺ αὔξησις καὶ φθίσις, καὶ καλοῦμεν οὕτω φὸ μὲν αὖ- 

ξάνεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν; Ναΐ, ἔφη. [ὃ. 48.] Οὐκοῦν καὶ 

διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχεσθαι καὶ θερμιαί- 

γεσθαι, καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ χι ὠμεθα τοῖς ὀνόμασιν 
ἐνιαχοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀ ἀναγκαῖον, 
γίγνεσθαί σε αὐτὰ εξ ἀλλήλων γένεσίν τε εἰναι ἑκατέρου 

εἰς" ἄλληλα: Πάνυ γ, ἢ δ᾽ ὅς. Τί οὖν; ἔφη, σῷ ζῇ " 

ἔστι τι ἐναντίον, ὡς περ σῷ ἐγρηγορέναι φὸ αδλῤ τ ὐρο 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ΤΩΣ “κ᾽ τεθνάναι, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ 
ἀλλήλων τεῦ γίγνεται ταῦτα, εἴ περ ἐναντία ἐστί, καὶ αἷδ 

γενέσεις εἰσὶν αὐτοῖν" μεταξὺ δύο δυοῖν ὁ ὄντοιν; Πὼῶς γὰρ 
οὔ," Τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον, 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

«πράγματα οτὴ (..--- γίγνηται Δ.---ἔστι γε τὸ Π.---Ρ ἔτι Δῷϑ οἱ πιρ 21.---4 τούτων 
1,..--ἰ ἀπὸ... «ἕτερον οἵη Δ.--- μὲν ἀὰ ἈΔΙΠΦαΞ:.---ἰ καὶ δβοΐε φθίσις οἵη ἴι,..--- εἶναι 
ἐξ ἑκατέρων εἰς ἌΔΠΦΟ, ἐξ ἑκατέρων εἶναι εἰς 58.---ὖ μὲν οὖν ἍΠ. 
ναι Δ.-- 

1138, Τοῦτο δὲ ἁπλῶς---ἔχω παρ᾽ ἐμαυτῷ, 
ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ αὐτὸ καλὸν ἢ ἐκεί- 
νου τοῦ καλοῦ---παρουσία. ἀ6 Ἐθρ. ν. Ρ. 
4171. Ἀ. Ἱκανῶς οὖν τοῦτο ἔχομεν κἂν εἰ 
πλεοναχῇ σκοποῦμεν, ὅτι τὸ μὲν παντε- 
λῶς ὃν παντελῶς γνωστόν. Ἠξειν. 

τί δ' αὖ; ἔστι τι κι τ. Δ. ΟἸγταρ. Ἐν- 
τεῦθεν τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα, τὸ ἐκ τῶν 
ὁδῶν, ὅτι αἱ ὁδοὶ ἐναντίαι εἰσὶ καὶ μετα- 
βάλλουσιν “εἰς ἀλλήλας, πολλῷ μᾶλλον 
καὶ τὰ τέλη. Ἐοπετ. 

δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσει] ῬΕΓροτχᾶτα 
ψΌΪσο αἰβεϊηρυμπί δυοῖν ὄντοιν" δύο γεν. 
Ηειν. 

μείζονος μὲν} Τοοο νυΐϊρδίὶ γὰρ τϑοερὶ 
ν 6 Τυῦ. οἱ Ῥϑυ, ΕἸσίπυβ.: δαπὲ ἐμέο τ 

γιαΐιιβ αἰφια πηΐμειδ εἰς. Η τνν. 
ξ. 43. γίγνεσθαι--- γένεσίν τε εἶναι 

ΟἸγρ. Οὐκ ἀδολεσχεῖ ὁ Πλάτων, ἀλλὰ 
τὸ μὲν γίγνεσθαι αὐτὰς ἐξ ἀλλήλων περὶ 
τῶν ὁδῶν ι) τὸ δὲ γένεσιν εἶναι ἑκα- 
τέροισ, περὶ τῶν τελῶν, ΕΟΒ5τ, 

ἑκατέρου] ΟἸ Υπερ, ἑκατέροις, αι αυΐϊ- 
ἀέπὶ οΡυπνα νἱάδίυσ Ἰθοῖῖο. ΕΌΚΒΤ. 

ἑκατέρουἸ͵)͵ὴ Μαδὶθ ΤΡ. ἐξ ἑκατέρου, 

-τῦ τὸ ἐγρηγορέ- 
τί... ἔφη οἵη ᾧ.---} τι Δ, ον 6.---ὸ αἱ τὰ ᾿Γ Λ.---Ὦ αὐτοῖν ΔΙΠΦΟΕ: αὐ- 

Ν πὶ ᾧ. 44. ἐκ τῶν τεθνεώτων ἂν εἴη γέ- 
νεσις εἰς τοὺς ζῶντας αὕτη, 8118 εϑι τοῖΐο. 
Ηἰς ροβὶ ἐξ ἀλλήλων ἴπ δ] 6 γο τρϑτηῦγο 
ἐξ ἑκατέρου Ἰπίδττί ποῦ ἀεθυΐΣ, ϑβιδεῖπι 
Ροϑὲ Ταῦ. Πάνυ μὲν οὖν γτο Πάνυ γε. 
Ηεινυ. 

τί οὖν; Ἐχοογρβιὶ απο ἰοσαπι βθ408 
δὰ νϑῦθᾶ τὸ ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν ς. 10. 
οχίσ, βίοθεθαβ Εἰο]. ῬΙιγβ.ὶ ἷ, Ρ. 95. ΕἸδοη. 

ἐξ ἀλλήλων τε γίγνεται ταῦτα] 270. 
ῬΒΣΙΟροπαβ ἐχρ] ολπ5 Ατϊβίοί, ῬΏγϑ. Αἰ8- 
οὐ]. 1, δ. βίαιυδυΐοπι εοπέγαγία 6 008" 
ἐγαγὶβ βονὶ, ἴο]. Ο. Ρ. 12. εἰ 15. ἢυ πο 
ΡΙ]αἰοτῖβ ἰοουπὶ εἰρη ἤοδηβ μετ᾽ ἄλληλα 
ἰερίβδε υἱάθιυτ: ὁ Πλάτων ἐν τῷ ᾧ Φαίδωνι 
κυριώτερον ὠνόμασε μετ᾽ ἄλληλα αὐτὰ 
εἰρηκώς. αὐδὲ 58π6 ἰδοίο πϑχυὶΐ ἀϊδρυίδ- 
τἰοπ8 ΒΡ] διουΐοδθ τοραρηδί, δὲ ἐεπιθπ δεῖ 
ῬΙΝΙΟρομυσα ἀτροϊὶ, νυττ. 

αὐτοῖν] Τία ρτὸ αὐτῶν βοτρδβὶ 6 Ταῦ, 
εὐ ϑίοθ. ΗΞΕΙΝΌ, 

συζυγίαν, ὧν νῦν] ΟἸΣπιρ, συζυγίαν 
ὡς νῦν. ἔΟΆ5τ. 

ἑτέραν συζυγίαν] Ἰ,κιἰπὶ συζυγίαν ἱπ- 
ἰογρτγείᾳπίυτ : αὐποϊ επέϊρε δοηγιποξο- 
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᾽ , ες » » 6 , Ν ,ν» ᾿ ἈΝ ᾿ ,ὔ 

ἐγὼ σὸ!, ἐφη, ἐρῶ, ὃ Σωχράτης, καὶ αὑτὴν καὶ τὰς γενέσεις" 
Ἁ δές Ἀ εἐ, ,ὔ δὲ Ἀ ΝῚ ’ὔ’ὕ; Ἁ λα σὺ δὲ μοι τὴν ἑτέραν. λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ 

᾽ ᾿' "“, ἢ 

ἐγρηγορέναι," καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι γίγνεσ-. 
αἰ καὶβ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ" καθεύδειν, καὶ τὰς γενέ- 

"»" ε 
σεις αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρθάνειν εἶναι, τὴν δὲ ἀνεγείρεσ- 

Η »Ἥ Εὶ 1 ἢ 
θαι. [ὃ. 44. ᾿Ικανῶς σοι, ἔφη! ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. 
Δέ 32 ν ΖΚ “ Δ}ἝΔὌἍὋΠΛΤΙΟΙἁ δ “ Ν ΄ ἐγε δή μοι καὶ σύ," ἐφη, οὕτω' περὶ ζωῆς καὶ θανάτου. 

3... » 7 δ τῇ α. “ἜΠ τ Ν , ΚᾺ ον" 
οὐκ ἐναντίον μυὲν Φὴς τῶν ζῆν τὸ τεθνάναι εἶναι," "Ἔγωγε. 

’ »“ “ 

Γίγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων; Ναί. Ἔξ οὖν τοῦ ζῶντος τί 
Ν ,ὔ Ἁ ’ὔ ΜΝ ’ Μ" εν » Ψ 3 

τὸ γιγνόμενον; ΤῸ τεθνηκός, ἔφη. Τί δαί, ἥ δ᾽ ὅς, ἐκ 

τῶν "-.---" γὰρ οὔ οτο Τ,.---ς δή 1,.-- δὴ τὸ ΦΙ,, δὴ τὸ δὴ τὸ 4.--- δὲ τὸ - 
ναι μγ Π.---ἰ καὶ...καθεύδειν ἴῃ πὶρ ροπὶϊ 7{.--- καὶ... ἐγρηγορέναι οτὰ ΡΥ Γ.---ἢ τὸ... 
καθεύδειν οπι Δ.--οἰ ἀναγείρεσθαι Δ.---)} ἔφη ἘΠΦΟΕΗΙ οἱ με ΓΟ : ἔφην ς.--- μοι 
καὶ σὺ ἘΠ᾿: καὶ σύ μοι "-ς.---ἰ οὕτω οπι α.---Ὦἢ μὲν οἷν Ἐ.---α τὸ Δ.-τ-ο εἶναι οι α΄. 

πέηι 8εὰ σοηπιβαίΐα, αυτ βαπὲ 6] υϑιηοα! 
ποίΐοῃθϑ, σὰ αυοάδπηποῦο αἴξεοί βυπὶ 
80 ἢ, ἀθ 4υ0 αυφτίαγ, (Οἷς, Τορ. 8.) 
Οὐοπίοπαϊε ἱπέογ 86 θίθα ματα οοηΐγατο- 
Τὰ, αθογαπι Αἰ ογαι τὸ καθεύδειν οὲ 
ἐγρηγορέναι, αἰϊετυπι τὸ ξῇν δὲ τεθνάναι; 
αὐδτυπι ποίϊοπυπι δἰίοσα δὰ αἰΐζογδιῃ δἵ- 
ἐδοΐα εβϑῖ, ΟὍΤΤΙ,, 

τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν συζυγίαν) Ὥς: 
Ἰνὰ}5 ἀδοσοιὶ [δπιθγασίο ὑϑὰ ΠΟ ΠυἾΠ1Ὲ85 ἴῃ 
ΤῬιϑραῖαι, ἀ6 ῬΙδεῖς, Ἱπιτποτία!. Απίτα, 8. 
ὅ. δι δυίθῃ; συξυγία βοπδι ἀἰα]οοιίοο, 
εοριϊαξίο αἰα)μιπείονιαπ, μὰν σοπέγαγίο- 
ΥΤΏΉΗΙΙ Υ. Ο, ΔΠα]π]ἃ, πΝ}}}} : υἱϊα, τηογε : 
ΒΟΙΏΠΙ5, Ὑἱρηἶα: οροῖ, Ἀδτυμῃ εἐοπδε- 
αυσπίϊλπι Ῥ] υίλτοιι, ἀδ βοίοτγι, Απίονβὶ, ᾿ΐα 
τερτοθοπαϊε, πὲ ἐχ πος Ῥ]δίοπὶβ ᾿υσο 8 1- 
αὐυϊὰ ςοἱοτίβ {γᾶχῖβ86 νἱάθαιυγ ρ. 960. Β, 

εἰ γάρ τι πραγματικῶς οἷον ἀντηχεῖν 
ἐκ τῆς Στοᾶς, ὡς τῷ θνητῷ τὸ ἀθάνατον 
ἀντίκειται, καὶ τῷ φθαρτῷ τὸ ἄφθαρτον, 
καὶ σώματί γε τὸ ἀσώματον' οὕτως ὑπάρ- 
χοντι τῷ λογικῷ χρῆναι τὸ ἄλογον ἀντι- 
κεῖσθαι καὶ ἀνθυπάρχειν, καὶ μὴ μόνην ἐν 
τοσαῖσδε συζυγίαις ἀτελῇ τήνδε λείπεσθαι 
καὶ πεπηρωμένην“.---εἰ δέ τις ἀξιοῖ μὴ κο- 
λοβὸν εἶναι τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν ἔμψυχον 
φύσιν ἔχειν τὸ μὲν λυγικὸν, τὸ δὲ ἄλογον" 
ἕτερος ἀξιώσει τὴν ἔμψυχον φύσιν ἔχειν 
τὸ μὲν φανταστικὸν, τὸ δὲ Ἰωτόν. 
δεσυΐίυγ, ἀξ ἡπνυϊοίαπι, Ῥὴϊο 74. ἀκ 
ἹΜυπά, Ιποοιτυρί, Ρ., 957. Α. τῶν ἐν ταῖς 
συζυγίαις ἐναντίων ἀμήχανον, τὸ μὲν 
εἶναι, τὸ δὲ μή’ λευκοῦ γὰρ ὄντος, ἀνάγκη 
καὶ μέλαν ὑπάρχειν, καὶ μεγάλον βραχὺ, 
καὶ περιττοῦ ἄρτιον, καὶ γλυκέος πικρὸν, 

καὶ ἡμέρας νύκτα, καὶ ὅσα τούτοις ὁμοιό- 
τροπα. (Οὐοἰυπιοῖα 46 ἢ, ἘΠ, ᾿!. 2, 2. 
“ Ἀεουτγοπάσι οβὲ ἰρίτυν δὰ αι! δίθαν 
᾿πῖοῦ 88 ἀϊεβι ἀθηξαι) 4αλεὶ ησδεάδηι ουπη- 
7αυποῖίοηθβ, αυ85 Ομθεὶ συζυγίας ἐναντί- 
οτήτων, τιο8 εἰἰδεογαπίϊεηι σοιιραγαξὶ» 
ὁπ68, ἰο!ογα Στὸ γ ἀϊκογϊηναβ.᾽ ἴων 
χωλὸς οἰορπηίον ἀἰοϊτυγ ἀς τοθι5, απ: ἱπ 
ἀυάτγαι ρϑτίίυτα δ] ίογα ἀθβοϊαηὶ: εἴ ἐχ 
Βος ἰοσὸ βημοίδνὶι ϑιῖάδ5 ἰῃ Χωλός. ἀντὶ 
τοῦ ἀτελής᾽ περὶ ψυχῆς Πλάτων. ᾿Αλλ’ 
εἰ ταύτῃ ἔσται χωλὴ ἡ φύσις. ϑίτημ!ς 
δβὶ ῬΙυίδγοιι (ΟἸπιοπὸ ρ. 459. Ο. παρακα- 
λῶν μήτε τὴν ᾿Ἑλλάδα χωλὴν, μήτε τὴν 
πόλιν ἑτερόζυγα περιϊδεῖν γεγενημένην" 
αὐϊιονξαηϑ, πὲ δίποστεηΐ Ογωοίαη εἴαα- 
απ, εἰ ἀτϑεηι Αἰἠθηατγιης αἰξετα 806 
Ῥατὶ Ἰκιοοεάαηιονε οὐανὶ, ὅς οἵ νϑύθαιη 
χωλεύειν ἀδυγρήῖυτ, ααοᾶὰ 1Π|8ἔγα ν᾽ πνὰβ 
δὰ Ῥρουδο-ΒΙυἴατο. ἀ6 Ἑδιυοδίίοπο. ἢ. 
ὥ, Β. υτι. . 

σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν] ὅ., ἐρεῖς. ἀθ 
1ορᾳ. υἱῖν ρ. 821, Ὁ. ταῦτ᾽ οὖν ὡς ἔχοντα 
ἔσθ᾽ οὕτω, πειρῶ σὺ μὲν ἐξηγεῖσθαι πάν- 
τως" ἡμεῖς δὲ ξυνέπεσθαί σοι Ἐξ: 
(8ς. πειρασόμεθα). Ἡεινὺ. 

λέγω δὲ] Αὐμρ. λέγω δή. Μοχ ἴῃ εο- 
ἄσπι ᾿ἴδτο δὲ Εἰοῖμ, ροϑὲ καταδαρθάνειν 
οπήδβυι εἶναι. ΗΕῚΝΤ. 

ᾧ. 44, ἱκανῶς σοι, ἔφη] (Οἵ. Μίοποι. 
Ρ. 75. Β. ἔστω--ἡμῖν τοῦτο τὸ σχῆμα, ὃ 
μόνον τῶν ὄντων τυγχάνει χρώματι ἀεὶ 
ἑπόμενον. “Ἱκανῶς σοι ; ἢ ἄλλως πων ζη- 
τεῖς; ὕπαα ἃ, ᾿. ἔφη Ξεπρεὶ οὐ Αὐυρ. 
γυϊρὸ Ἱκανῶς σοι ἔφην, ἢ οὐ ;--καὶ σύ 
μοι. Τυβ, μοι καὶ σύ. ἤξεινν», 



Ζ., δ, 38, ἔφη. 

ξ. 18. ὙΥ, οὕτως ἔχειν. 

92 

τοῦ τεθνεῶτος: Ἶ, ᾿Αναγκαῖον, ἔφη, ὁμολογεῖν ὅτι τὸ 

ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ 

ζῶν, 

Ἔχ τῶν τεθνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ ζῶντά τεῖ καὶ οἱ 

ζῶντες γίγνονται; Φαίνεται, ἔφη. 
ροικεν. ψυχαὶ ἡ ἡμῶν ἐν “Αἰδου. 

Εἰσὶν ἄρα, ἐφη,' αἱ 

Οὐκοῦν καὶ τοῖν γενε- 

σέοιν τοῖν" περὶ" ταῦτα ἥ γ ἑτέρα σαφὴς οὖσα τυγχάνει: 

φὸ" γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δή σου. ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν, 

Πὼς οὖν, ἤ δ᾽ ὅς, ποιήσομον; οὐκ ἀνταποδώσομεν5 
“ἁ 

τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ ταύτη" χωλὴ ἔσται ἣ φύσις; ΄. 

ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀποθνήσκειν ὁ ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; 

Πάντως που, ἔφη. 
Οὐκοῦν, ἢ ἤ δ᾽ ὅς, εἴ πΈρ ἔστι τὸ ἀναβιώσκεσθαι, ὁ ἐκ 

:. 12. τεθγεώτων ἂν εἴη. γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας αὕτη," σὸ ἀναβιώς-. 
Ομολογεῖται" ἄρα ἡμῶν. χαὶ ταύτῇῃ σκεσθαι; Πάνυ γε. 

Τίνα ταύτην: Τὸ ἀνα βιώσκεσθαι. 
" σῶν 

τοὺς ζῶντας ἐ ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι" οὐδὲν' ἢ ἧττον ἢ τοὺς 
τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων. τούτου δὲ ὁ, ὄντος ἱκανόν που ἐδό- 
κειβ τεκριήριον εἰναι ὅτι ἀναγκαῖον σὰς! τῶν τεθνεώτων 
ψυχὰς εἰναί που, ὅθεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι. [ὃ. 45.} Δο- 
κεῖ βοι, ἔφη, ὦ ὦ Σώκρατες, ἔ ἐκ τῶν ὡμολογημένων" ἀ ἀναγκαῖον. 

.“-Ὁς δαὶ ΓΛΟΗ͂Ι : δὲ ς.--- τεθνηκότος (. 
α.-- τοῖν γενεσέοιν τοῖν ΓΈΠ 5 εἴ ρα 70, τοι γενεσέοιν τὴν Δ: 

α 
ταῖν "Ξ.--ῖ πρὶν Ἡ.-ὖ ἑτέρῳ Ἡ.--- 

8 Οὐκοῦν...ἀναβιώσκεσθαι Οἵὴ 8, 
ὡμολόγηται Δ.--- 
ζώντων οτι α.---Ἔ ἐδόκει δα ὭΓΔΙΠΦΟΘΒ8.---" τὰς. «ἀναγκαῖον οπι Δ. 
οογὲ Π.---ὖ γίγνονται ρτ ἃ.---Κ ὁμολογημένων 1.---ἰ τοίνυν οὕτως ἔφη ἽἍΠ. 

ἐκ τῶν τεθνεώτων ἄρα τὰ ζῶντά τε καὶ 
οἱ ζῶντες γίγνονται)] ἩΗοο δτρυϊπθμΐυτα 
ΤῸ }}ὰ σὰπὶ ταργαοπβίο πα πιοτπογαὶ ΑἸθχ- 
δυάοι ΔΡὨγοά 5, τὰ Ατβίοι. Τορίοα ἵν Ρ. 
89. Α. οὕτω καὶ Πλάτων ἐν μὲν τῷ Φαί- 
δωνι βουλόμενος δεῖξαι τὰς ψυχὰς ἐν ἅδον 
οὔσας καὶ σωζομένας, ἔλαβεν, ᾧ τοῦτο 
ἕπεσθαι ᾧῴετο, τὸ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς 
ζῶντας γίνεσθαι" τοῦτο δὲ κατεσκεύασε 
διὰ τοῦ τὰ ἐναντία ἐκ τῶν ἐναντίων γίνεσ- 
θαι, ἐναντία δὲ εἶναι τὸ ξῇν καὶ τὸ τεθνά- 
γαι. Δ υττ. 

. τοῖν γενεσέοιν τοῖν] 510 6 Οοἀ. ΤΡ, 
Εν ταῖν τεβοῦιρβὶῖς ͵8π| ΕἼΘ. 

τὸ γενεσέοιν, ηυοά ᾿ι. 1, ἸΙδτὶ βοτιριὶ 
εὐϊίαθο Ἔχ θθηι, στδιτωδιϊ οι ΠΟΓ- 
τὴᾶ τεαυΐτὶς γενέσεων; 56 ᾿πάση ἀξ 

--τ τε οὐὴ (.--" ἄρα εἰσὶν ἽΓΠΠ. 

4 ἡμῖν ἄρα ΔΦα : ἡμῖν οπὴ 8.---ὸ γεγονέναι οἷ ΡΥ (.-- 

δὲ τοίνυν, ἔφη, ὧν Κέβης, ὅτι οὐδ᾽" ἀδί- 

--Υβ ἔφη οἵπι 
ταῖν γενεσέοιν 

κ τί ΔΛ, -τὐ ἀποδώσομεν ΛΕ.---ἪἙ ταῦτα Δ.--- 
ὡμολόγηται 

---ὸ ἐκ. ἀναβιώσκεσθαι οτὴὰ Ἡ.---ο ὁμολογεῖται Ὗ, 
Γ οὐδὲν... 

- δεῖ ΞῸ εοὲ 
“Ὁ δ 1. 

1ιερ. χ. Ρ. 898. Α. Τούτοιν δὴ τοῖν κινη- 
σέοιν τοῖν ἐν ἑνὶ φερομένοιν, ἨΈΙΝ᾿, 

ἀναβιώσκεσθαι)] ἴῃ ῬυΙάροΥΘΑ 56π- 
ταπιῖᾶ περὶ μετεμψυχώσεως οἱ ἀναμνήσεων 
αιμβάϑει βυπΐ ΒΟ μι} 15 Ῥτίμοΐ  θηλεα νϑγὶ- 
αιἴ8, αὐ ἴῃ 1}}18 ᾿εποὈ Ποο815 συμ δμ115 
τ σα αυδ51 ἴμο8 δηϊτηδ νου πίων : δὲ 
χυ 118 ἐδ χερυβ οοἸοσὶ, μαουϊ τοίθυγθ 
1π ΠΙΘῸΒ σοιῃπιεπῖ, ἐς ἀοοίγ, δὺο ἰθλΐγυπι 
αἵ ορρογίαπο ἰοῦο; πθ βθμοια ῥθυπ)ἶβα 
σθδιμ. ΘΈΠΠΑΝ. 

ἱκανόν πον ἐδόκει] Ψεγθυμι ἐδόκει, αὰο 
σδτεπὲ πὰ. ργαραῖς Ἴυδ. συμ 5100,--α 
ὅθεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι. Αἷι ὅθεν δεῖ π. 
γυῦ ΑἸϊοαυΐῃ ἐχρεοίαθαπι ὅθεν δὴ πάλιν 
γίγνονται. Ἠ ΙΝ. 

ἃ, 45. ἰδὲ τοίνυν] 'ΤῸΡ, ἰδὲ τοίνυν οὔκ 
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κως ὡμολογήκοιμιεν, ὡς ἐμοί ὅοκει. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἀντᾶ- 
’ὔ ἈἊ ΩΝ ’ ’ὔ Ἁ ;ὔ 

“οδιδοίη τὰ ἐτερῶ τοῖς ἑτέροις γίγνομενα, ὡσπΈρε! κύκλω 
ὔ ᾽ ᾽ »- ᾽ 7 ΕΣ “Ὁ 

περιόντα, ἀλλ εὐθεῖά φις εἰῆ γἾ γένεσις εκ του ἐτέρου 
,7ὔ Ν Ἁ Ἀ Ἁ ,ὔ ωὴ 

μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ καὶ μῆ" ἀνακάμπτοι' πάλιν ἐπὶ" 
λϑῳῦ Ν Ἀ "“" ͵Ἄ.0ἌψΓΣ ΧΩ ὔ ᾿ 

Τὸ ἐτέρον μηδὲ καμνπην" ποιοῖτο," οἱσθ᾽ ὅτι πᾶντω τελεὺ- 
»“"Ἵ Ν γ Ἀ -“, ᾿ 7 Ν Ν 3ϑ ’ “ἃ 

τωντὰ τὸ αὑτὸ σγημῶ ἂν" σγοίη καὶ τὸ αὑτὸ πάθος ἂν 
’ὔ ᾿, 7 ,ὔ “ ’ὔ ᾽ 

σάθοι καὶ παύσαιτο γιγνομενῶ; Πὼώς λέγεις; εη. 
δὲ ᾽ὔ “" ᾽ν» Φ Ε] »" Ζ [} 7 Ε 3 π' ΕἸ 8 

ἐν γωλεπόν, ἢ ὃ ος, ἐννοησαι" ὁ λέγω" αλλ οἷον εἰ τὸ 
7 Ν ᾿ἤ Ν » 3 νὰ Ἀν ’ὔ’; 

καταδαρθάνειν μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρεσθαι μὴ ἀνταποδιδοίη 

--5 οὐκ ΞΥΔ..---ο εἰ οπι ᾿Γ 1΄.--Ρ ὡς περὶ Η.--- περιόντα 1᾽.---ἴ ἦν Δ.-- μὴ οπὶ 1. 
-ἰ ἀνακάμποι Ο : ἀνακάμπτη Ἐπ.---τὖ εἰς Γ᾿---οῦ καμπτὴν 8, καμπτὸὺν Ὑ.---ῦ ποιοῖ 

οἵ 
ΓΛΞΗΙ, οἱ ργ ὙὉ, ποιὴ Ε, ποιεῖ 1.---ἰ ἂν σχῆμα Δ.-- εἴη 1.----α ἐννοήθητι (υἱ νἱάο- 
ἰ0Γ) ργ Π, ἐννόησον Δ, ἐννοήσασιν 1.--- τὸ ροβῖ εἰ οπὶ ρτ α.-- πάντα οτη Λ.--- 

τως, ἔφ. ηυοὰ ρμαοοτοί, ργαῆχο καὶ, ἰδὲ 
τοίνυν καὶ οὕτως, αἱ ἱπΐτα ἃ. Οὐ. ὅρα δὴ 
καὶ τῇδε, ὅτι οἷς, Νίαπι πονυιη ἰαἴδγίωυς 
διραπιθπίυπη, Ἡ ΕῚΚ Ὁ. 

ὅτι οὐδ᾽ ἀδίκως ὡμολογήκαμεν] ΝοἉ 
ΠΟῊ ἐδηι εν σΟΉ 86 )18.586 δὲ βδἰαἰτι886. Ῥὶς 
ἀδικεῖν οἱ ἀδίκως 46 ἐξηπέγε εἰἰδεονεπίῖο αὸ 
δἰαϊμενο ἃ ῬΪΑϊομΘ. υδιυτρδίαγ: ψν ον 
Τπθοῖ, Ρ. 125. Δ. μὴ ἀδίκει ἐν τῷ ἐρωτᾷν" 
αυοά, 4ίκ]α 811, ἀθίμησθρβ ἀθοϊδγαίυτ, 
ἤομο ρ. 148. Β. ϑοοταίϊο, Εἰρὶβὲ, χχὶς ἢ. 
49. ἡμῖν δὲ οὐ τοσαύτη ἐστὶ συφία, ἀλλ᾽ 
ὁπόση μὴ ἀδικῆσαί τινας ἐν τῇ συνουσίᾳ. 

ὙΤΤ. 
ἀνταποδιδοίη τὰ ἑτέρα τοῖς ἑτέροις] 

Ἐεβροπάεγεπέ αἴέετα αἰξοτῖβ, ἀἰεὐϊέα8 υἱσοβ 
τεὐἀάἀεγεπέ. ἴὕ πηοάο ρτορτῖο δὲ δεῖν 
Ῥοηθθδίογ, δῖος πιιπς ρϑββῖνθ, 56 πΘυΐΓΕ : 
σα] 8 ἀ508 ποο ἀπὰπὶ Θχϑιιρίατη ρτούϊάϊι 
ψίρεσ, ἀς [ἀϊοξίβιη, Ρ, 186. [μι Ῥ]αίοπο 
410] βίη ρΙοχ ἀποδιδόναι ας ποίϊοπο οο- 
οὐ: ν. ο, Τποτῖ, Ρ. 128. 1), πάλιν 
αὖ τὰ ἀντίστροφα ἀποδίδωσιν" γι δὲ 
οἱοὶβδῖηι σοπέγαγίαβ ραπαβ μοπαϊξ. ῬΙ- 
ἄτο Ρ. 341. Α, τὸ εἰκὸς ἀποδιδόασιν" ἐπ 
σοπϑεπίαπεαηι ρώπαηι ἱποίπμπέ. Ἰοσοιι- 
Ῥοβίἑιπι δὲ Ηρ. νη, 499. Ε, τὸ ἄγαν 
τὶ ποιεῖν μεγάλην φιλεῖ εἰς τοὐναντίον 
μεταβολὴν ἀνταποδιδόναι" τοἰ]ιονιδη εν 
χα ἀρόέτα ἐπ τπαρπαηι σοη ἐγ αὐίαμι οὐλη- 
πῃιμξαξϊοπθηι υϑγἐϊξι: οἱ ἀρυὰ Ῥ]αΐατο.. 
ἀ6 Ἐχμο Ρ. 008. Ε, πολλαπλασίας ταῖς 
ἡδοναῖς ἐκείναις λύπας ἀνταποδιδόναι" ἐπ 
γιὸ ρμίπγεβ τοἰμρίαξνει5. {18 σαϊαμιῖ- 
ἐαΐεβ ἱπείάεγο. υττ. 

ἀνταποδιδοί[η]} ἀνταποδοῦναι Ὠἰσ πὶ 
ῬδΆ]]ο ροβέ ροκίζαπι οὐδετέρως εἰρῃϊδολία 
τεϑρον θη, Ἡεινν, 

κύκλῳ περιϊόντα} ϑ΄ΠῊΠ}Π ον Νέου ἐπ 
Τίπιοο, τοῦτο ἅμα πᾶν οἷον τροχοῦ περι- 
αγομένου γίγνεται. ΗοταοΙ Εἰ αἰϊογυπ)- 
46 ῬΠΙοβορμοιαπι ἀθ Ρεγρθία τϑύιπι 
αυ881 ἴῃ οτὔθπι τονοϊατοπθ βϑηϊθηίδϑ 
νῖ6 ἂρυὰ Οδίακ. ἐπ Ἀπιοδίη, ρΡ. 167. 
801. ΕΌπΒΤ, 

ὡσπερεὶ κύκλῳ περιϊόντα---μηδὲ καμ: 
πὴν ποιοῖτο] Ἰρουβ ἰοἰυΒ οβί δἰθρδῃ- 
εἰββ πα, ϑοογδίθβ ἰδ ρτορδίυπι, δοη- 
ἐγασία ἤετὶ οχ σοπέγαιβ, ὑἱ, 81 ΒΟΙΌ ΠΝ 
δἰΐοτιπι σίμπαὶῖ δἰίθγαπι, ἢος ἰΐθγατα. βὶξ 
Ρτϊποῖρίυτα. αἰίοσῖαβ, αὐ πῶς αἰ5)]υποία 
αυλδὶ ἴθ ΟΥ̓θΘ τὶ οαπί, πὸ δυίοπι, ἰποᾶ 
τεοίᾷ ρτοσθάδπε, {{Π100 νευθὶβ εχ οὐτ- 
τίσα!ο Οτϑοοταπι ἀοβυτηῖ8, ΟὐἼγΓαβ πῸΠπ 
σαγβογῃ ἰτοοίαπι παροθαξ, βοᾷ εἶτοδ τὰθ- 
ἰὰ5 Ποοίοθαίασ, ὕπᾶο καμπὴ νεὶ καμ- 
πτὴρ, ΟΝ ᾿ποᾶο πιθίδτη, βαά, αιοᾶ ἤδοϊο- 
τρίυσ δὰ τηθίββ οὐττυβ, βδχυτα ἱρεῦμη. 
ποίδί, ΘΒ οπιπίῃ, ρΌΪ]σὮτο ἐσδηβέοτε δὰ 
τοῦ μιροδθηΐοια Ρ]αίο. [)6 καμπῇ εἴ, 
κάμπτειν αὶ ματα νοἰ Δ, ρεβογεπι ἂς 
δ νατίο πῆγυπὶ νοσαπι, δά θαὶ. ϑα  τηδ8. 
κα Βο] πη. 4317. οἐ 642, Οπίδγιιαν ἰνθδὸ 
βοπίδηϊα ποὶ οχ ϑοογαίίοα. βοποίβ, βοά 
Ροίΐυ5 Ηθυδοῖ εἶ, ἀθβατηία νἀ δίυς : Πΐο. 
Θηΐπὶ ροτροίπδην τοτιην τονο  υτιο πὸ πὶ ἦτ 
ΟΥ̓ΌΘ πὶ βίδέυοθαϊί, ν. Ῥεουάο-Οηρ, Ρ. 54. 
οἵ φυοβ Ιδτάδι ὉΝ οἸἤυΒ, ΟὝΤΤΙ,, 

ἀνακάμπτοι] ϑὲὶς ῥτοὸ ν]οβο ἀνακάμπ-. 
τῇ. Αυρ. Ταῦ, δὲ Βα5. 23. ἀνακάμπτει, 
4ἱ οἶγοα πιδέαπι σγταηι ἤδοξξ ; καμπὴν 
ποιεῖται, αἱ τοῖτο ἀεὶ, βἐαάέιι γδ. 
οἰ Υὶϊ.--τοῖσθ᾽ ὅτι. Βυαάεοιιην Ϊο δὲ ρα! !ο 
Ροβὲ Ἰεροπίοη ἔσθ᾽ ὅτι ((ομη). Οτ. 1.. ρ., 
δ16.}) [ΟΠ οσδΐ Τογηνα]8 ἀδι5, ἀθ 40 ἀἰκὶ 
ἃ Οοτρ. δ. 91. Πξικν. 

Οὐ-. 
τι, ἧϊ]᾽. 84, 
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γιγνόμνενον ἐκ τοῦ καθεύδοντος, οἶσθ᾽ ὅτι τελευτῶντω πάντ 

ΠΛΑΤΏΩΏΝΟΣ 

νυ 

“Δ “ νι» ’ ,ὔ Ἀ γ", »νἭ Δ΄ ’ὔ 

ἂν" λῆρον τὸν Ἐνδυρυίωνα" ἀποδείξειε καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαΐ- 
᾿ Ν ἈΝ "» 8 ᾽ὔ 2. ΧΝ ε , 

γοιτο, διὰ τὸ καὶ τἄλλα" πᾶντα ταῦτον ἐκείνῳ, πεπονθέναι, 

ς ἂν Πἰδτὰ5 ἀδεοί,---ὦ ἐνδυμίων Η.--- τἄλλα 1(Λ.---ὖ ἐκεῖνο Δ.--Ἔ ξ. ΔΦΟ.---Ὁ δια- 

τελευτῶντα πάντα λῆρον τὸν Ἐνδυ- 
μίωνα ἀποδείξειε, καὶ οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο] 
Ααὰ νεῖθυπὶ : ἑαπάοηι οπιπῖα ψαδιίαηε ἘῊ- 
εἰυπιοπὶβ παρ α8 6886 οδἰεηιἰεγοπί, εἰ πμδ- 
ψμαῆς ἀρραγεγεπί. Ἰ)υρίαχ εβὲ αἰοιο 
ὀχαυϊδίί : πᾶπιὶ τελευτῶντα ἴῃ ἴ8}} σοη- 
βιγιιοίϊομθ, ἑαπάδηι, ἀδπίσιδ, δισπϊ ἤσατο, 
5815 ποίυμι δβδὲ ; ηυδαυδην πος ἴοοο 
δἰϊᾳυδπέυϊαπι δα θθϑὲ ποίου ΐθ φιογὶοπαϊ, 
φ ΟοΥγπᾶτί 5 τε ἢ ἀδδίπεηπέΐα. ῬτῖοΥῦ 
Ἰοῖο λῆῇρόν τι ἀποδεικνῦναι, αἰϊφεῖϊα πὰ- 
ξαβ οδίεπαονε, αἰϊφμιὰ ἐξα βιρ Υατο, αἱ 
πηρῸΣ εἰ πἰδὶϊ 6886 οἱἀἰδαΐαν, οἵ ᾿ς ἰοσο, 
δὲ 4}1|8 δ᾽ϊογυπι 105-18, πῸπ 5815 ἰῃίοσ- 
Ῥσεῖδβ σερετγυπῖ, Ἰλῖοη, ΟἜσγ8. Οἵ, χχχῇ, 
Ῥ. 384. 1). αὐτὸν γὰρ οἶμαι τὸν ᾿Ιξίονα 
λῆρον ἀποφαίνετε, τὸν ἐν τῷ τροχῷ παρὰ 
τοῖς ποιηταῖς ἐνδεδεμένον καὶ κολαζόμενον 
διὰ ταύτην (1]. τοιαύτην) τινὰ ἀσέβειαν. 
ἘΣ νετὸ λῇρος πρός τι οἰΘραπίου ἴῃ σοπι- 
ῬΆΣΑΙ ΟΠ 6 ῬΟΒΙΓΟΣ : ν. ο, ἃ Ρ]αίοπο Ἰμορ΄ 
Ἡ], Ρ. 603. Ε΄, λῆρος πρὸς χρυσόν τε καὶ 

ἐστὶν ἑκάστοτε τὰ λεγόμενα τί- 
μια καὶ καλὰ κατὰ πόλιν. Χεπορὶν. ΑΙΠΒΡ. 
Υἱ!, 7. 24.--- Ἡρακλείδῃ λῆρος πάντα ἐδό- 
κει εἶναι πρὸς τὸ ἀργύριον ἔχειν ἐκ παντὸς 
τρόπου. Απιρθαποβ αρυ δον, ΕἸΟΥ, 
Ιχχχῖχ. Ρ. δὅ02. ἾΑρ᾽ ἔστι λῆρος πάντα 
πρὸς τὸ χρυσίον ; Αὐϊδ 68 Ῥαπδί! θη, 
Ῥ. 105. λῇρος ἅπαντα τὰ ἄλλα πρὸς ἐκεί- 
νοὺυς ἦν. 1)6 ΜΙ γβίοσ, ν. ῃ. 869, εὖ δὲ 
ἤἥδειν ὅτι πάντα λῆρος πρὸς τὸ πείθεσθαι 
θεῷ. ΕἸαη, Ναὶ. Απίμιδ!, εἰ, 20, πρὸς 
γὰρ τὸ μὴ πεινᾷν πάντα λῆρον ἥγηνται, 
ὡσπεροῦν οἱ τῶν ἀνθρώπων κακοὶ πρὸς τὸ 
ἀργύριον. ϑεὰ νουρθυπὶ ἀποδεικνῦναι 5]- 
ΠΝ] ροιουαὲθ αβϑαπῆϊξ ποηιθη χρυσόν ἱ ν, 
6. δρᾶ ΡΙαίδγοι., ἰπ βϑιίοσο ρ. 670. 1), 
τῶν περὶ Κίνναν καὶ Μάριον ἐμφορουμένων 
ὕβρεως τε καὶ πικρίας ἁπάσης, ὥστε χρυ- 
σὺν ἀποδεῖξαι Ῥωμαίοις τὰ τοῦ πολέμον 
κακά. ΤΙΝΟΙοοπίο Ρ. 241. Β. φάσκοντες 
ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἥκειν καὶ καταλύειν 
τοὺς μονάρχους, χρυσὸν ἔδειξαν τῇ Σικελίᾳ 
τὰἂς ἐν τῇ τυραννίδι συμφορὰς, καὶ μακα- 
ριωτέρους δοκεῖν ἐποίησαν τοὺς καταστρέ- 
Ψαντας ἐν τῇ δουλείᾳ τῶν ἐπιδόντων τὴν 
αὐτονομίαν" ῬΊ]αῖο Ερὶ5(, υἱϊϊ. ἡ. 712. ΔΑ, 
ὁρῶν δήπου τοὺς ἄνδρας ἐν ἐρόνῳ ὀλίγῳ 
χρυσῆν ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πο- 
λισείαν. ἘΠ. Ἡτοδά, 486, 'ῶς χρυσὸς 
αὐτῷ τἀμὰ καὶ Φρυγῶν κακὰ Δόξει ποτ᾽ 

εἶναι. ΑἸῖ8 οἰἶΐαπι ἄδ Ἰὰς ἀϊοσίϊοπθ δῆπο- 
τατυπε Καίοτι ὦ ϑυϊάληι ν. ᾿Επέκλυσε, 
εἴ Ἡοπηδιδηνιβ, δὰ Ἰλιολη. Νϑογοπι, ἴ, ἢν 
Ρ- 400. ϑ᾽π|]65 Βυ)υ5, οἵ σϑιδὶ ἀποφαί- 
νειν, βαπέ 88 8115 7ποτ! ποιπϊπίθιδ.: ν. 
ὦ. αρυὰ Ῥ]δίοη, 1μοσ. ἵν, Ρ. 601. Ο΄. τὸν 
δὲ Ἡσίοδον οἱ πολλοὶ σοφὸν ἀποφαίνουσι, 
λέγοντα---Τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα κ. τ. Ἀ. 
Ῥ]αίατεῖι, δῦ. Δαχίπιο ῃ. 187. Ὁ), ἐκεῖ- 
νον ἄνδρα πρᾳότητι καὶ φιλανθρωπίᾳ θαυ- 
μαστὸν ἀποδείξας. 1)ε Βιιρεγοιίι, ρ. 16θ, 
Ἐ,, ἀποδείκνυσι τὸν Πυθαγόρου λόγον 
φλναρὸὺν, εἰπόντος ὅτι βέλτιστοι γινόμεθα 
πρὸς τοὺς θεοὺς βαδίζοντες. ϑ0}}4 ἢ. 458. 
Β. ἡ μὲν οὖν ἔχθρα--- ἀπέδειξε τὸν Ἑὐρι- 
πίδην σοφὸν ἄνδρα καὶ πολιτικῶν ἐπιστή- 
μονα νοσημάτων, διακελευσάμενον φυλάτ- 
τεσθαι τὴν φιλοτιμίαν ὡς ὀλεθριωτάτην 
καὶ κακίστην δαίμονα τοῖς χρωμένοις" Βῖρ;- 
ηἰῆοδι Ευτὶρι ἄθατῃ βαποπέϊδτη πη ῬΠΊης 
37. Ταρσοῦ ϊο ρΡ. 617. Β. Νυπιδ Ὁ. 77. Ἐν. 
(. Οτδσοῖο Ρ. 885. Β. ἀπέδειξε τοὺς 
ἄλλους ῥήτορας παίδων μηδὲν διαφέρον- 
τας. ῬΒΠορατηθηας ρ. 3638. Εν 1λῖυπε ἢ. 
000. Ὦ. οὕτω διελέχθη περὶ τῶν συμφε- 
ρόντων πρὸς τὺν καιρὸν ὁ Δίων, ὥστε ἄλ- 
λους ἅπαντας τῇ μὲν φρονήσει παῖδας 
ἀποδεῖξαι, τῇ δὲ παῤῥησίᾳ δούλους. Κ'1ο 
Ατίβιοβ τσ, ῬΙδίου, ἱ. τ, 11. Ρ. 31. ὁ 
Ἱπποκράτης, ὃ Δημοσθένη---- παῖδας τοὺς 
πρὸ αὑτῶν ἀπέδειξαν. ἘΠυεάφμι μαι Θ 115 
δ5ὲ ἔογπια ἴῃ Ῥδίοη. Ερὶβὲ, ἵν. Ρ.710. Ὁ. 
παρασκευάζου τόν τε Λυκοῦργον ἐκεῖνον 
ἀρχαῖον ἀποδείξων καὶ τὸν Κῦρον : οαἱ 
51 }}16 δδὶ [λιοϊαπὶ ἵπ ΝΙρτίπο α. 8. {. Ἶ, 
Ρ. 42. τὸν .“Ομήρον λωτὸν ἀρχαῖον ἄπο- 
δεῖξαι" δὶ δηποίδι! οαΐθυβ 1., Βοβὶὶ εἰ 
Ἠοιηβι θυ μυβὶὶ δἀθκίαγ ΑΠ]Π18π. Ν δι. Απὶ- 
πνδ], ἱ, ῶδ., 46 Ἡγθηδ βοόχυῆι ἀθῖθ 6 05 
πιαίδηίο : Οὐκοῦν τὸν Καινέα καὶ τὸν Τει- 
ρεσίαν ἀρχαίους ἀπέδειξε τὸ ζῶον τοῦτυ, 
οὗ κόμποις, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις αὐτοῖς. Α- 
ἴδ πα 5 Ἰοοΐ ἀϊοῖίο οὐδαμοῦ φαίνεσθαι, 
πμδηιαηι ἀρρατονο, αἰἑεγὶ δοτηραγΓαΐτη 
ἐὐαπδϑοογο, ῬΥὸ πλἰιῖϊο καδετὶ, ἰΐεπι ΟΡ 1- 
π15. Ῥ᾽δσυϊε βου ρίοτίθυβ: ν. ο. Ῥ]δτοπὶ 
Οοτρ. ἢ. 984. Α.. εἰ δέοι λόγῳ διαγωνί- 
ζεσθαι ἐν ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ συλ- 
λόγῳ, ὁπότερον δεῖ αἱρεθῆναι ῥήτορα ἢ 
ἰατρὸν, οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι τὸν ἰατρὸν, 
ἀλλ᾽ αἱρεθῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατὸν, εἰ 
βούλοιτο. 1)οηιοβίμοπος, χαδδὶ ἄςξεῖα- 
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καθεύδειν" κἂν εἰ ξυγκρίνοιτοξ μὲν πάντα, διωκρίνοιτοῦ δὲ 
᾿ Δ Δ Ἁ 

βῆ, ταχυ ἂν τὸ 
σα χρήματα. 

7ὔ 

τοῦ Αναξαγόρου! γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πᾶν- 
[8. 46.] Ὡσαύτως δέ, ὦ φίλε Κέβης, 

κρίναιτὸ .---ἰ τάχα 8 εἴ σοι Π.---ὖ ἐξαγόρου Δ.--- καὶ οπι Κ[ εἰ ρτ Π.---Ξ ἀποθνή- 

Υ8Π5 υἱπὶ Οἱοι:οηΐβ, ΟΥὐ, ργὸ Οὐτοπλ Ρ. 
806. (. τούτων γὰρ ἐμ θ ὐδ ἦν ἐν τοῖς 
ἄνω χρόνοις ἐξέτασις" καὶ ἔδωκεν ὁ παρ- 
ελθὼν χρόνος πολλὰς ἀποδείξεις ἀνδρὶ 
καλῷ τε καὶ ἀγαθῴ" ἐν οἷς οὐδαμοῦ σὺ 

γεγονὼς, οὗ πρῶτος, οὐ δεύτερος, 
οὐ τρίτος, οὗ τέταρτος, οὐ πέμπτος, οὐχ 
ἕκτος, οὐχ ὁποστοσοῦν' Βἰστήοιὶ Οτα- 
οὐϊυχα ΜΟραγθπβίθυβ ἀδίυτη. 1)10 ΟἸγγ8. 
Οτ. χχχ. ἢ. 808, Α. τοῦτο δὲ εὐθὺς ἐξί- 
τήλον γίγνεσθαι, καὶ μηδαμοῦ φαίνεσθαι. 
ῬΙυΐατοῖαβ Θυδθῖ, ἤοπ. Ρ. 270. Β. 
ταῦτα δὲ ὃ Θεμιστοκλῇς πρὸς τοὺς αὖθις 
ἔλεγε στρατηγοὺς τῶν ᾿Αθηναίων, ὡς οὐκ 
ἂν οὐδαμοῦ φανέντες, εἰ μὴ τὴν πόλιν 
αὐτὸς ἔσωσεν" ΟΌΪ ρτο φανέντες εχ ὅ6- 
πεῖ, εἴ οββ. Ἰορθμάσιη φανέντας, εἴ 
εοὔἴθπιπ ἰοσβ ἰΐα γοβεϊ θη ἀπ Θχ σοῺ- 
ἦδείατα, ὡς οὐδὲν οὐδαμοῦ φανέντας κ., 
τ᾿ Ἃ. ἀὁ συ ἔογιπα ἰχίπνιβ δὰ ἃ, 10. 
Ατβιῖάθς Ῥαπδίϊπεπ, Ρ. 127. Ἐέρξηε--- 
ὑπεριδὼν δὲ τῆς πόλεως καὶ τῶν Ἑλλήνων 
ὧς οὐδαμοῦ φανησομένων. ΟΥτ. ἀθ Ρδσδ 
1. Ρ. 404. οὐδαμοῦ τὰ νῦν ἐγκλήματα 
πρὸς τὰς ἀνδραγαθίας τὰς τότε φανή- 
σονται. ϑιιηρίεχ οὐδαμοῦ εἶναι ἢοο Β6η88 
δαγρδίυτη, Ἰδρίτηι9 ἃ ϑόρῃ. Απθρ. 188. 
Χοπορὶν, Μέεηι, ϑόοτ, 11.1., 62. Μεπαπάτ, 
δρυὰ 510}. ΕἸοτ. χου. ἢ. 618. Τῆς μερίδος 
ὧν τῆς οὐδαμοῦ τεταγμένης. ὅδ᾽ πιὶ}6 658 
Αὐήβει 5. 1. '. οὐδαμοῦ θεῖναί τι' 46 αὐο 
Αὐτθβοῖηυβ Απίμιδαν. 2 8080]. 1, Ρ. 91. 
Ὑγυττ. ; 

τὸν ᾿Ενδυμίωνα] Ἡυὰ δἰἸοπηιη δβὶ ἃ 
ΠΟΚΙΤΟ ργοροβίίο δηποίδεϊοπότι ΟἸγτηρὶο- 
ἀοτὶ δρροόποτο, Ρ. 29, ᾿Ελέγετο δὲ οὗτος 
ἀεὶ καθεύδειν, διότι ἀστρονομῶν ἐπ᾽ ἐρη- 
μίας διέτριβε" διὸ καὶ φίλος τῇ Ξελήνη" ὃ 
δὴ καὶ περὶ Πτολεμαίου φασίν' οὗτος γὰρ 
ἐπὶ μ ἔτη ἐν τοῖς λεγομένοις πτεροῖς τοῦ 
Κανώβου ᾧκει ἀστρονομίᾳ σχολάζων" διὸ 
καὶ ἀνεγράψατο τὰς στήλας ἐκεῖ τῶν ε 
ρημένων αὐτῷ ἀστρονομικῶν δυγμάτων'. 
Θυπ νουθα ἴΐοτα ῥσοί ς᾽ δὲ οχρ ϊουὶς 
εἐγι ἀϊεἰβϑίπηαβ ἀπὰ5 ΜΙ αἰ μοπνδεϊοοπιπι [5- 
τηλοὶ ΒῸ]ΠἸδ ἀὰ5 κἀ Ῥιοϊεταρου ἂς 7ὰ- 
ἀϊσαπάϊ Εβου!αίο Ρ. 200. ἥ'ϑυττ. 

ἀποδείξειε] ϑυδρίσαῦθδτ, ἐχοἀϊββα ρᾶσ- 
ἀσυΐατα ἄν" ἤπο δαὶπι δα ΟΟΠΙΘΒ 6886 
βοϊδὲ ἔοσχηδβ {ΠῚὰ8 δουίβεϊ, οὐὔλββα ἃ |1- 
ὈγδΓ 8. Ἰοὺ ποῦ ππὸ ΠΙΡτογάτη νείθτΌπ. 
Κὶς δρυὰ Χοῃ. Ουτορ. ἱν. 8. ἃ, τεοίε 

Ἰορίτωτ ἴῃ ΠΠ0τὶβ, οἱ εἀϊεῖβ, οἱ βου ρε9 τιᾶ- 
πα, Ῥοτίβαιθ, οὐδεὶς ἂν ἀντιγνωμονήσειε" 
βϑα ἂὺν Οοὐΐος Οὐο  σθγίημο δϑοϑδῖ ρδτ- 
τἰουϊα ἂν Ῥεγρεγδῃ, ΕἼΒΟΗ. 

ἀποδείξει] Τιθ. ἀποδείξειεν. ὅδ οτί» 
θεπάσπι ἀποδείξειεν ἂν, αὐ: σοσυΐα ἴῃ 
Ῥηοτο πος ργοροβίτοπὶα τποῖδτο ροΐϊαϑ 
ται πίατ, απ ἀοίμάθ ρος οὐδαμοῦ. 
Ψεῖαξ ρϑυ}}ὸ δπίο καὶ τὸ αὐτὸ πάθος ἂν 
πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα. ϑειβαπι 
νοτθοτυιῃ τοοίθ οχρσϑϑδὶξ ἴπ τηϑσᾷ. ϑ:θ- 
ΡΒΆπυβ : οὐμπία ἑαπίεηι [ασεγεπξ, πὲ, σας 
ἐε Ἐπαμψηιοπε αἀἰοιιεμ, παρ 6886 τἰῶε- 
γοπέμτ. Οὐυἱρρα ἰυπὶ ποθ ὑπὺ8 Επάν- 
ποΐοτι ΡΕῚ ἰοπρᾶπι δηπογαπὶ βειίθτῃ ἄυτγ- 
τηΐν ἰϑεθὲ (ἴῃ ταοπίθ Οτῖθα 1,δίπιο ἃ 1κιπᾶ. 
σοπβορίτυθ, ν, Οἷο. Ἴανς, 1, 38. 10Ί1η. 
Πανῖ5, εὐ 5680], Αροϊϊοη. Ἀποά, δὰ ἵν, 
51.) 864 οἴμπθβ ᾿οπλὶμ6 5. δηϊπηδ δηυ6 
ὈΠΉΠΪΑ ΓΒΊΟΣΠΟ ῬΥΘΙΘΓΟΠΙῸΓ ΒΌΟρΡΌσα. ἴτα 
νἱχ αἰρπᾶ δϑὶ πιεπιοτδέα (Οσπιδτιὶ σοτ- 
τϑοίίο λῆρον τὸν ᾿Ἐνδυμίωνος.---καὶ οὖὗδα- 
μοῦ ἂν φαίνοιτο 8.. ὁ Ἐνδυμίων. δὶς 530Ὁ- 
1ἴο πνυνξδίΣ 80) οίιιπν δὲ Εύιῃγά. 8. 10. 
φοβούμεθα περὶ αὐτοῦ--- μή τις φθῇ ἡμᾶς 
ἐπ᾿ ἄλλο τι ἐπιτήδευμα τρέψας αὑτοῦ τὴν 
διάνοιαν, καὶ διαφθαρῇ (8... αὐτός.) εἰ 
58} 108 8}88.---οὐδαμοῦ φανῆναι 681 πιο 
ἴουσο πιηπεγαγὶ, πὶδεὲ ρμμίατὶ, ΜιΑά, δὰ- 
δουρί δά ὅοτρ. δ. 25. εξινο, ' 

τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου "γεγονὸς εἴη ὁμοῦ 
πάντα χρήματα] Ῥετνυϊσαίβ βοπίεηεῖϊα 
Αμπαχᾶβοτεθ, πηειπογαία [)οροηὶ 1,.. ἢ, 6. 
πάντα χρήματα ἦν ὁμοῦ, εἶτα νοῦς ἐλθὼν 
αὐτὰ διεκόσμησε : ῬΙυΐδτοϊιο, φαὶ ἀἰοϊίατ, 
ἀε Ριίδοῖε, ΡΒ ΠΟΒΟΡῈ, ἱ, 7. εἰ ΔΕ }18 τυ 18, 
αὐὸ5 ἰαάδαι Ὑ ΔΙΟΚοπδγ, πὶ Ἠδίσῖθθ ἀθ 
Ευτὶρ. Ετηρῃ. Ρ. 40.  υττ. 

ἢ, 40. ὡσαύτως δὲ] ὡσαύτως δὲ τεῖετ- 
ἴυγ δὰ ρῥγρτοββυτῃ οἷον, νεϊυς οὕτως δὲ, 
(ποι δὴ) ἱπίοστι βοϊεξ ροβὲ ὥσπερ. 80- 
Ῥλ κε. 8. 94.----δεῖ---λέγειν, ὅτι " μὴ ὃν 
βεβαίως ἐστὶ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἔχον, ὥσ- 
περ τὸ μέγα ἦν μέγα---οὕτω δὲ καὶ τὸ μὴ 
ὃν κατὰ ταυτὰ ἦν τε καὶ ἔστι μὴ ὄν. 
Οταιν!, ξ. 34. ὥσπερ ἡμῖν τὰ τῶν ἰατρῶν 
φάρμακα χρώμασι καὶ ὑσμαῖς πεποικιλ- 
μένα ἄλλα φαίνεται τὰ αὐτὰ ὄντα, τῷ δέ 
γε ἰατρῷ----τὰ αὑτὰ φαίνεται---" οὕτω δὲ 
ἴσως καὶ ὁ ἐπιστάμενος περὶ ὀνομάτων τὴν 
δύναμιν αὐτῶν σκοπεῖ εἴο. υδὶ τη8]6 εἀϊαϊ 
δή. 1014. ἢ. 89,---προειπόντες, ὥσπερ 



τι. πὶ, 38. 
ᾧ. 20. ν᾽. 
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Ἀ ᾿' Ν ᾽ Ω ἴω 7 

καὶ εἰ ἀποθνήσκοι' μὲν πάντα ὅσα τοῦ ζῆν μεταλάβοι, 
᾽ . ΝᾺ » ΄ , νὰ , » 2" ν - ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τὰ τεθνεῶ- 

Ν Ἁ ᾽; Ε , “» 3 ΝΟΣ» 7 

τὰ καὶ μὴ παλιν ἀνωβιώσκοιτο, αρ ου πολλὴ ἀνα γκῆ τε- 
ων ᾽ 7 Ἁ δ »“ ᾽ Ἁ Ε Ἀ 

λευτώντα πᾶντα τεθνάναι καὶ μηδὲν ζῆν; εἰἷ γὰρ εκ μεν 
-“Ὕ 3 Ἀ “ ’ὔ Ἀ δὲ ,"" ΠῚ 6 ’, Ρ 7 

σχὼν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ δὲ ζῶντα γήσκοι," τίς 
Ἀ Ἁ ᾽ Ἀ 7 "» ᾿ Ἀ ᾽ὔ 

μηχανὴ μὴ οὐχὶ πᾶντὰ καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι; 
3 ἌΧ ᾽7 ---ὦὠηἀὦΥ [1 ᾽ ᾽ 3 ΄7 

Οὐδὲ μίω μοι δοκεῖ, ἔφη ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες, ἀλλά 
ὃ »" 7 Ἴ “9 ͵ὔ ᾽ ’ ᾽ 

μοι δοκεῖς παντάπασιν ἀληθη" λέγειν. ᾿Ἐστι γάρ, εφῆ, 
που ᾽ὔ [1 3 Ἀ "“ Ἀ »"- 4 τ » 

ὦ Κέβης, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς 
Ε Ἂ - ΕΣ .] 7 { -" ᾽ Ψ Γ΄ 

αὐτὰ" ταῦτα οὐκ εξαπατωμενοι ομολογουμεν, αλλ ἐστι 
"-" Ε Ἁ λ ’ Ἀ ᾿ »" ’ὔ 

σῷ" ὁντί καὶ τὸῦ ἀναβιωσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων 
Ἁ Ὗ “Ὁ ’ὔ Ἁ Ἀ “ν 7’ Ἀ 

τοὺς" ζῶντας γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς 
οὶ Ἀ “ Ἵ γ “ " “ -»" Ν 

εἰνῶι, καὶ ταῖς μὲν γ᾽ ἀγαθαῖς ἄμεινον εἰγῶ!, ταῖς δὲ κα- 

καὶς κάκιον. 
Ν ᾽ὔ ᾿» τ 7 ε ,ὔ Ἀ [1 

ὃ. 47. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ καὶ 

ὄκει ΔΦΟῊΤ,.---τι ἀποθάνοιμεν ἐν 1.---τῖι εἰ,.,δὲ οτὰ ργ Γ.--- 5 γίγνοιτο τὰ δὲ ζῶντα οἵ 
Δ.--» θνήσκει σοττ 1'.--- μοι ὁπὶ ΒΕΗῚ δὲ ργ Γ, ρυβὶ δοκεῖ ρομὶ! 1,.--ῦ δοκεῖ ροβὲ ἔφη 
Ροηϊὶ α.---" ἀλήθειαν Δ.---ἰ ἡμεῖς αὐτὰ ἘΠ : ἡμεῖς τὰ αὐτὰ "ς.--- ἔστι τῷ ΓΔΠΦ 
ΘῊ, ἔτι καὶ τῷ 1: ἔστι καὶ τῷ "ς.---" τῷ ΔῚ εἰ ρΥ ΕΗ, τοῖον τοὺς...«τεθνεώτων οἷα ἴω. 

ὀλίγον πρότερον τοῖς θεοῖς, ὅτι---περὶ αὐ- 
τῶν εἰκάζομεν, οὕτω δὲ καὶ νῦν αὖ εἰπόν- 
τες---ἴωμεν---ϑορῃ. Ἀπερ. 423. Ἢ παῖς 
δρᾶται κἀνακωκύει πικρᾶς Ὄρνιθος ὀξὺν 

ὋΨν, ὡς ὅταν κενῆς ἙΕὐνῆς νεοσσῶν 
ρφανὺν βλέψῃ λέχος" Οὕτω δὲ χ᾽ αὕτη--- 

γόοισιν ἐξῴμωξεν. ἘἸΘοῖν. 26. “Ὥσπερ 
γὰρ ἵππος" εὐγενὴ)----Ἐν τοῖσι δεινοῖς θυμὸν 
οὐκ ἀπώλεσεν, ᾿Αλλ᾽ ὀρθὸν οὖς ἵστησιν" 
ὡσαύτως δὲ σὺ Ἡμᾶς τ᾽ ὀτρύνεις οἴο. Ξ5]- 
τολ ἴθσαια οὕτω δὲ, ποη ᾿γθρτθϑϑθο ὥσπερ 
8. οἷον, ροβίζωπι ἴοη. ἢ. δ33. Ε΄, ἀς Ηδρ. 
1. Ρ. 345. Ὁ. Ῥτοίδρ. ἃ. 92. ξ, 100. Χε- 
ΒΟΡΙι. ὄγινροϑβ. 1, 26.--Καὶ εἰ ἀποθν. καὶ 
ποῦ Ἰθριίυτ τὶ Τὰ. Ηξινυ. 

ἐκ μὲν τῶν ἄλλων] Ἐπ οεἐετὶβ, ποῖ εχ 
ϊ8, ἐάῃα Ροβίᾳυϑιη νἵλεγα δἰ σαδηπθϊα, 
ἀεἰπάθ πιοσΐιᾶ βδυπέ, Ἐχ 1}}18 ἰρίτατ βὶ 
ψινοπία παβοοσθπίυγ, ἤθο δυΐδη) μετὶ- 
τϑηῖ, ἤοτὶ ποη ροββδί, ηυΐπ δὰ δχίγοπιαπι 
οτηπῖδ ᾿π ἱπίεγι πη} ΘΡῖτοπέ ; αυῖρρα 4 
νἱνοπίῖδ δχ 86 ρίρπθμαο ἰδηάοπι ςοπ- 
βιιπουθηίυσ, Ἐχρουὶ ργορίου Τ)αςοτῖὶ 
βυβρ᾽ οἰοπθπι σοπ] οἴδητ5 εἰ γὰρ ἐκ μ. τ. 
ἄλ. τὰ ζῶντα μὴ γίγνοιτο. ἤεινν». 

πάντα καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι] 
Ἑὼὰ Ἐρίσαγαβ μοβίθα εἰς ἀδογδίαπη βιὰπὶ 
πε ἴπ Ἐρίϑὲ, δὰ Ηεδγούοι, δρυὰ 1)1ορ. 

χ, 39, καὶ εἰ ἐφθείρετο δὴ τὸ ἀφανιζό- 

μενον εἰς τὸ μὴ ὃν, πάντα ἂν ἀπολώλει 
τὰ πράγματα, οὐκ ὄντων τῶν εἰς ἃ διε- 
λύετο. δῆυττ. ᾿ 

αὐτὰ ταῦταῇρ υϊραίτε βοπρίατεο τὰ 
αὐτὰ ταῦτα, εαἰἰεηι ας, ἀριογοσν ἤδης 
Ῥγαῖα! 6 ΤΡ. Ῥαγ, δὲ ΕἸοῖπο, αυΐ ἀθάϊε 
με ἷρβα. Αφρᾷμβ δείδτα τπθὸ αὐτοῖο 16- 
βετεῖιτ αὖ ταῦτα, ἔς Υἱιῦ δὲ, ααοιηϑάᾶ- 
τηοάστη ἂς φτίοτα τὶ δύραιποπίο δηΐθ 
σοπβδηβοίαπί ἃ, 44, δι ν᾽. 

ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντι] Ὕυ]Ἱρο καὶ τῷ ὄντι. 
Ψοσυίΐδιω, 4.8: πὰς ἱσγορεῖξ, οπιϊδὶ ουτα 
Αυφ. Τὰ. Ῥὰγ. Ῥχοχίῃνιιβ γί, τὸ μϑγ- 
{ἀϊπεῖ εἰἰδι δὰ 5664. γίγνεσθαι δὲ εἶναι, 
Ηξιν. 

ταῖς μὲν ἀγαθ.] Τυδ,. τ. μέν γε ἄγ, 
ΟΥ. ἀθ Ἄδερ. εἰ. ρ, 406. Ἐ, Καὶ τῳ τοι- 
οὗτῳ μέν γε--- δοκεῖ πρέπειν οἷς, Υ,, ρ. 
461. (, Καὶ ταῦτα μέν γ᾽, ἔφη, μετρίως 
λέγεται. Ρ. 4718. Ἐ. Καὶ τοῦτο μέν γ᾽, 
ἔφη, ὀρθῶς. Ἠεινη. 

8. 47. καὶ μὴν, ἔφη ὁ Κέβης κ. τ. λ.} 
ΟἸγΡ. Δείξας ὁ Σωκράτης ἐκ τοῦ ζῶντος 
καὶ τοῦ τεθνεῶτος ὅτι ἐπιδιαμένει ἣ ψυχὴ 
μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, τοῦτ᾽ 
ἔστιν, ὅτι μεθυπάρχει, δείκνυσι διὰ τοῦ 
προκειμένου λόγου ὅτι καὶ προῦπάρχει τοῦ 
σώματυς, ἐκ τοῦ τὰς μαθήσεις ἀναμνήσεις 
εἶναι, ὡς ([οτβᾶπ ὥστε) ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 
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Ε] »-ο } Ὰ ’ “" ;ὔ ΕΣ] ’ὔ Υ :] εἰ Ἁ ἐκεῖνον γέ τὸν λόγον, ὦ Σώχρατες, εἰ ἀληθής" ἐστιν, ὃν σὺ 

Ν θ Ἁ 7 Ζ [γ ς.-»" Γ 7 Ε] " “Ἁ 

εἰωθας θαμμὰ λέγειν, ὅτι ἡρῦῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ 
2». », “" -" 

ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσω, καὶ κατὰ τοῦτον" ἀνάγκη που 
Γ -“ Ε ᾽ὔ ,ὔ 7 Ἰ: - 

ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀνωμιιμνησ- 
’ »"» ἈἉ 7 ᾿ “ »" 

κόμεθα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἥν που ἡμῶν" ἥ ψυχὴ 
Ἀ 2 “ »"» 

πρὶν ἐν τῷδε" τῷ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι: στε καὶ ταύτη 
᾽ν.“ ,ὕ ᾿ φ - εχ ᾿ ἀθάνωτόν τι ἔοικεν ἡ ψυχὴ εἶναι. ᾿Αλλ᾽, ὦ Κέβης, ἔφη 
« , [ἢ " 

ὁ Σιμμίας ὑπολαβών, ποῖαι" 
7 [ Ε] [ ς ᾽ 

σούτων αἱ ἀποδείξεις; ὑπό- 

-οὐ γ᾽ δαὰ ἘΔΙΠΦΟΣΞ.---ὐ ἀληθές 1,.--τ λέγειν θαμὰ Ο.--- τοῦτον ἩΔΈΠΦΕ: τοῦτο 
Ἐςν-τῦ ἡμῖν 1.---5. τῷδε οτὰ Ἐ..---ὦ ἡ ψυχή τι ἔοικεν εἶναι Π.--- ποῖαί εἰσιν γἴς.--- 

λόγων συνάγεσθαι ὅτι πολυχρονιωτέρα ἡ 
ψυχὴ τοῦ σώματυς, εἴ γε καὶ προῦπάρχει 
αὐτοῦ καὶ μεθυπάρχει. καὶ τρεῖς ἐνδοχαὶ 
φέρονται τῶν δύο τούτων λόγων. ὃ μὲν 
γὰρ ᾿Ιάμβλιχος οἴεται ἑκάτερον λόγον 
καθ᾽ αὑτὸν δεικνῦναι τὴν ἀθανασίαν τῆς 
ψυχῆς. εἰ γὰρ, φησὶ, τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθ- 
ψεὸς ἐξ ἀλλήλων, ἀΐδιος ἄρα ἡ ψυχή" ἀλλὰ 
μὲν αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις, ἀΐδιος ἄρα 
καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἡ ψυχή. ἄλλοι 
δὲ δ ἄμφω τῶν λόγων ἐρανίζονται τὴν 
ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς. ὃ μὲν γὰρ πρῶτος 
λόγος, ὁ δεικνὺς ὅτι ἡμῶν εἰσὶν αἱ ψυχαὶ 
ἐν ἅδου, δείκνυσιν αὐτὴν ἄφθαρτον" ὁ δέ 
γὙε παρὼν λόγος, ὃ ἐκ τῶν ἀναμνήσεων, 
ἀγέννητον" ὥστε εἰ συνθῇς ἄμφω τοὺς λό- 
γους, ἀγέννητον συνάξει τὴν ψυχὴν καὶ 
ἄφθαρτον. ταῦτα δέ φησιν ὁ φιλόσοφος 
οὐκ οἰκεῖα τῇ λέξει. οἰόμεθα γὰρ μηδένα 
τῶν λόγων μηδὲ ἄμφω δεικνῦναι αὐτὴν 
ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ προῦπάρχουσαν χρό- 
μὸν τινὰ καὶ μεθυπάρχουσαν, διὸ καὶ ὃ 
Πλάτων αἰσθόμενος ὅτι οὔπω ἱκανῶς τὸ 
προκείμενον ἀπέδειξεν, ἐπάγει καὶ ἄλλους 

ους τοὺς (ἴοτβδῃ τοῦ) αὐτοῦ κατα- 
σκευαστικούς. καὶ μόνος ὁ πέμπτος, ὃ ἐκ 
τῆς οὐσίας τῇς ψυχῆς, κυρίως τὴν ἀθανα- 
σίαν αὐτῆς δείκνυσι. ἘΟπΒΤτ. 

ΟἸγιωρίοάοτ! ἰοουδ, αθπὶ ΕΟΥβίθταβ 
ἰνὰς δίζατῖ, Ὡ1} ργὸ βυᾶ Ἰοπριυἀῖπο πονὶ 
ιιαραὲ: 8118 Ὀγονίου ροίίαβ. Δα μι θοδίιτ, 
8 ΠΟ 15 οαϊίιβ ἴθ ΕΤαρτηθη 5 Ῥ]υἴδτο 
ἴ, ν, ν. 490.Ξξρ. 739. νήυττ. 

μάθησι:--- ἀνάμγησις] Ἦος ἀδ ἀναμνή- 
σει ἀορπια, ᾿ϊσεΐ ἴρεατα ἃ Ῥυ ΠΑροτ οἷ 8 
Ῥοΐϊι5 ἀδδυτηρβῖββα ν᾽ ἀθαίαγ, βοουδεὶ ποῖ 
5υΐατῃ Ἰυῖο 564 δὲ ἴῃ ἤδφπὺοπς, ἐξζοιηηὰδ ἐπ 
Ῥμάτα ἐδυϊε ΡΙαίο. 6 δὸ δχ ρῥτὸ- 
ἔεβϑο αρὶὶ Βῖαχ, Τ γγ, 155, 16. Μοιΐπὶς 
ἰΐοτη Οἷο, 46 βοποοί, ο. 21. οἱ ἴῃ Ταβο, 
Τῖδρ. Τ. 1. 24, 10] Ῥαίγαιη ποπηι} 05. αὐΐ 
ρφοπίγα ἴδπὸ Ορἰπΐοποπι ἀϊβραίαγαηΐ, τα- 
σξηβεῖ Παν 513, σα ]θ5 δ 88 αὺ5. Ταῖς 

Ρλμαῇ, 

τυ] ληὶ δὰ 1.10, ἀ6 Απίπ, ς, 34. σπυπια- 
ταηΐ δἀϊΐοτοβ. Ῥυίπιιπι ἀθπίημο, εὐ 1ά 
ΟΠΣΓΟΓ ποίεπῃ, απὸ ἵπ Δίεποπδ μ᾿. 80. 
πιδηο ποϊοποιηι ϑοογαῖθβ σοηῆτγιηδί, ἄγρὰ- 
πισπίπιῃ Ὀγθυτοῦ μετοϊτησιὶ Αϑιοίοί 5 
ἴῃ Ῥοκίεσ. ᾿παϊψί, |, 1, ος 1. εἴ ζιδῖυ5 8ά- 
ἢυς ΤΙ κίϊα5, (ὐοτητα, δὰ ἰος, 380 1π|{. 
Εοπβτ. 
ἡ μάθησις οὐκ ἄλλό τι ἢ ἀνάμνησι5] 

Νοίυμα ῬΙαίοηΐβ ἀθοσχθίαπι, ἴὰ Μομοπα 
ἀἰαίοροὸ οχρ)οϊαπι Ρ, 16. ἰμπάδηαθ Οἴοε- 
τουΐ Ἴα5ς, ἱ. 34. ἃ ποθ 158 τηοιπογδίατα ἴῃ 
Ὦ18ρΡ. ἀδ ῬΙδοῖίο Ππιοτί. 8. δ. Ηδῦθι 
εἰ δηναρλολρι Ἐχοεγρία εχ Ρ] υἱάγοίιο 
οὐϊία ἃ ποῦϊβ ἐ, ν. 1. ς, Αυριυδιίπιβ ἀσ 
1πππιυτία!ὐί, δ, δ. ἐ. ἵν, ρ. 290, 1). 1)6 
Ουδηίαῖθ Απΐτη, ὃ. 834. ρ. 310. Ὁ, 
Ἐρϊβι, νὴ, 2. τ, 11, Ρ.. 6. Ἐν, 1)6 Ὑπα, 
αἰ], 24. (. νἱ11, ρ. θδ4. Ε, Υνττ. 

καὶ κατὰ τοῦτον] δ΄. ορίϊπιθ μοβϑὲ 1118 
κατ᾽ ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον ΤῸ, ΨαΠρὸ 
τοῦτο. Τυὰ Αὐυμ, ἐν προτέρῳ πού τινι. 
Ἀς ἀοίπᾶς ΤῸ}. ἡμῖν ἡ ψυχή. πινν. 

πρὶν ἐν τῷδε] τος 68ῖ, ἱπίοτρτοίο (ἱ- 
σούοπα 80, ἱ, 24. “ εἰδὶ απϊπιβ ἀπίο, 
4αᾶτα ἴῃ σΟΓΡα8 ἰῃέταν ββεῖ, ἴῃ τογαπὶ σορ- 
πἰοπο νἱραΐββοι,᾽ ΕἼΒΟΗ, 

ἀθάνατον] Τὰ, ἀθ. ἡ ψυχή τι ἔοικεν. 
ΟἸ ταρϊοάοναβ δά ᾿ι, 1, ᾿Ιδοὺ, τὶ ἀθάνα- 
τον, καὶ οὔχ ἁπλῶς. ΕἸβ6Η. 

ποῖαί εἰσι τούτων α] ΑἸΪΔ 681 μὰ) 
Ἰοςὶ ἰδοῖῖο, δοάεπι ἰἈπΊθῃ 86π580, ποῖαι σοὶ 
τούτων οἷο. ἴῃ ΑἸὰ, δυΐοπιη πιβηϊξδβίο 
ΘΥγοσθ Βουρίυπη οϑί, ποιῆσαι τούτων. 
ΞΤΕΡΗ, 

ποῖαι τούτων αἰ] ΑἸ, ποιῆσαι. Β895, 
ποῖαί σοι τι Ουοά ἴπᾶδ ἃ ϑίδρῃ, νὺ]- 
δαύατα δβὲ ποῖαί εἶσι τ. εχ (ΟΟγΠΆΤῈ οὐΥ- 
τοῦϊίοπο δυχὶξ, οὐ οὐτὰ ΕἸΒοίοτο δηῖο- 
Ροβαυΐ Ιδοϊοποπι ᾿ἰθγογαπὶ Αὰρ, Τὰ. Ῥᾶγ. 
σοηβοιϑα τπηδίαιῃ, ΑΒ δ. ποβοῖο οὐγ 
ἀϊθοεἀοπάυπι μιάϊσαγιε ἢ ουδάϊιν» ρ. 19, 
ΠΟΥΠΒΘΙΒ ποῖαι ἦσάν σοι τ. α. ἀ. Ἢ Ὧ9.. 

Ι. 73. 
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ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

3 Ἀ 7 1. - ἍΝ γι." εἰ εἰ οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ «ἀρόντι μυέμνηρναι. 
[8. 48.) Ἕν; μὲνδ λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ," ὁτι 
ἐρωτωμιενοι, οἷ ἄνθρωποι, ἐάν τις καλῶς ἐρωτῷ, αὐτοὶ λέ- 
γουσι πάντω ἣ ἔχει" καί τοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπι- 
στήμη ἐνοῦσα! καὶ ὀρθὸς λόγος, οὐκ ὧν οἷοί τ΄ ἧσων τοῦτο 
ποιεῖν." ἔπειτα ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγη ἢ ἄλλο 
σι τῶν φοιούτων, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ ὅτι τοῦτο 
οὕτως ἔχει. Εἰ δὲ μὴ ταύτη γε, ἔφη, πείθει, ὦ Σιμμία, 
ὃ Σωκράτης, σκέψαι ἐὰν' τῇδε πή σοι σκοπουμνένῳ συν- 

Γ ἔνι Ἡ.--- μὲν οἵ (..---Β καὶ καλλίστω Φ, κάλλιόν σοι Δ.--" ἐρωτῶμεν Δ.---ὖ ἐπι- 
ἢ 

στημονοῦσα Ἡ.--- ποιήσειν ἽΠ, ποιεῖν οοἵτ Ὁ, ποιεῖν ἦσαν ΡΓ Δ.---ᾷὶὰ ἂν 2γΔ3.- 

08 σοι δρίυτη εβϑθὲ ἴυτα, εἰ ϑοοσδίθιη, 
Βα) Δτρτιπιθ ΠΕ δυοίοτθηι, ἰπξουσορδυεῖ ἢ. 
1, ϑέτησηῖδβ, πὸπ θθϑῦθμι, Βορμηϊβὲ, 8, 74. 
Ἐ. σκόπει δὴ---εἰ ταῦτα νῦν ξυνομολογοῦν- 
τες δικαίως ἂν ἐπερωτηθείημεν ἅπερ αὐτοὶ 
τότε ἠρωτῶμεν---Θ, Ποῖα, ὑπόμνησόν με. 
Ἰθεϊπάθ ροβί σφύδρα ΟἸγτηρίοα. δἀάϊε 
γε; νο]ίθιι εἰ Οοαά. δἀάοτθαῖ, ΗΈΙΝΡ. 

8. 48. ἑνὶ μὲν λόγῳ] ἔὐξιιπο τϑρι σοηι- 
αὐριιμμθηΐο, ἐοχιρ γιοϊοντίηιο. 

ἐνὶ λόγῳ {ἰτἰιββῖπθα δδὲ ἔογπιυ]α ϑιωθηπα- 
ἐΐπι ἰοσιιεπεΐμηι. ἩΕΤΝ ν. 

εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη κ. τ΄ 
λ.} τίς ἂν οὖν (ἱπηυἱὲ Μαχ, Ὑγτ, Γ}185. 
ανὶ. 8.) ἀποκρίνηται, ἃ μήπω οἶδε; πλὴν 
εἰ μὴ καὶ τὸν βαδίζοντα χειραγωγοῦντος 
ἑτέρου φήσει τις μὴ βαδίζειν αὐτόν. Τί 
τοίνυν διαφέρει ὃ χειραγωγῶν τοῦ ἀνερω- 
Ὑῶντος, καὶ τί διαφέρει ὁ βαδίζων τοῦ 
ἀποκρινομένου ; ὅ μὲν γὰρ ἑαυτῷ παρέχει 
τὴν ἐνέργειαν, ὃ δὲ ἐκείνῳ τὴν ἀσφάλειαν. 
ἀλλ᾽ οὔτε ὃ χειραγωγούμενος μανϑάνει 
Βαδίξειν, οὔτε ὃ ἀνερωτώμενος ἀποκρίνεσ- 
θαι μανθάνει" ἀλλ᾽ ἑκάτερος, ὃ μὲν βαδί- 
ἕει, δύναται "γάρ' ὃ δὲ ἀποκρίνεται, οἷδε 
γάρ' ξυνεπιλαμβάνουσι δὲ πρὸς ἀσφά- 
λείαν ἑκατέρῳ ἑκάτερος. ἘΟΒ5τ. 

καὶ ὀρθὸς λόγο:] πες αϑβιπὶ δὸ Αὐρ. 
Εἰοϊηυ5 γετεξ, γροξαχιο ταξῖο, φιριηι φιῖα 
ἐογιῦη, φῶ ἀἰοὶξ, ταϊίοπεα πουὶϊξ ο ἐδηεὶ. 
ΕΊΒΟΗ, 

οὖκ ἂν οἷοίτε ἦσαν τ. π.] Τὰ}. οἵοίτε 
τοῦτο ποιήσειν. Αὐρ, ἠδύναντο τοῦτο 
ποιεῖν, ἩΕιν. 

ἔπειτα ἐάν τι5} Ηφτοο ἴπ νοῖῦο ἔπειτα 
Ἁφοττοὺ), αὰο ηυσπι πόνιιπι, δἰϊυ σετίο, 
ἈΓΡΕΠιθη ἴα πὶ ἱπἀἰσατὶ νἱἀοδέιγ, δχετηρίο 
ῬΟΙα8. ΔἸΐαιιο το ἀθοϊδγαίσ, ϑιρηΐβοαὶ 
Θπΐπὶ ΡΙδίο παυὰ ἀυθὶς ᾿]υΔ, χαρά ἴῃ 
Μεποηθ Ὁ, 82. ἐχῃϊδιοταΐ, ΘΧΘΙΏΡΪ υΠῚ, 

ἘΠῚ ϑοοταίθϑ Ῥθθγαπι, ἀεβοσῖρίο ἔῃ ρὺ]- 
νΌΧΘ αυδάγαϊο, ἀθ αὐδάγαϊ! αἰτηοπϑΐοια 
ἰητοτγοραὲ ἀρΕβαας ᾿πίεσγοραιοηλθαβ 60 
Ῥϑγάποῖε σταάδίϊπι, οὐ τά6πὶ τοβροηάθαὶ 
Ρυθγ, αυσα βὶ σεοπιθίγιοα ἀἰἀἰοῖββοι, Αρ- 
(ἴὰ8 ᾿ρίταν τὰ: αὐϊάθιπ υἱάσγείου ἐπεί 
τοί, Παδπααδιῃ π6 τϊπῖπηδ αυΐάοπι Δἢδν- 
ὰ Βοτρίοτγο ς 0018 νᾶπεἴα5. ΗΕΙΝ. 

διαγράμματα] Θεβογὶρεϊοποβ, αἱ νο- 
σδηίογ 8. Οἴσογοπα Ταβο, ἱ, 17. ἢν. 6. ζ07- 
πιῶ, ἤβισ, σεοπιείτίσα. Ἰ1ριταγ νὸ- 
οδθαίυπι Ποὺ βοπδὰ δραα Χϑπορὶ. Μθμι, 
ἦν, 7. 8. Ὁὲ Βοοταίοβ ἀϊοϊξυσ ποῖ 558 
αυδηηαδιη ρϑοιμηθίπ νη δἰξϊηροτς μέχρι 
τῶν δυσξυνέτων διαγραμμάτων᾽ εἰ νϑοτθαπὶ 
αἰδβονίδετο ἴα ὀχίαὶ ἂἃρυὰ Οἷς, δὲ. Μ. 
14. ἀε Ο. Οδ}1|Ὸ ἱπ βιυάϊο αἰππεεαπάϊ 
ΟΩΪ οἱ ἔθυσε νευβαπῖθ, ΕἼΒΟΗ. 

κατηγορεῖ] ἴ, ς, Οβέεπαϊέ, ἀρραγεξ, 
Χοδορῆ. δας ', 4, 8. ἐμφαίνεταί τι 
αὐτοῖς αὐτο ὃ κατηγορεῖ τὴν ὀλιγοε- 
τίαν. Τιιοΐδη. Νίρηηο {, 1, Ρ. 59. πολ- 
λὴν κατηγοροῦντες ἀπειροκαλίαν" νπιξαηι 
ἴῃ. 86 μγο(οπέεβ ἰπβοϊομξίαι, ΑΠἤδν, Ν, 
Α.1. δ. ὁ ἰχθὺς ὃ τρώκτης, τούτου μὲν 
κατηγορεῖ τὴν φύσιν καὶ τὸ ὄνομα ----. ἴϊ. 12, 
18. τούτων δὲ τῶν σοφισμάτων ἡ φύσις 
οὐδὲν ἐδεῖτο" καὶ κατηγορεῖ ὃ ἐλέφας. χ, 
2.18. Μίαν. Ηἶ8ι, 11. 19..ὄ χἰϊ, 12, Οοηἕο- 
ταίυνγ ΑΡΤ 50 ἢ. πὰ ΖΕ ΞΟ]. Ρ. 278. ὕυτυ. 

κατηγορεῖ] Ανρεῖξ, ἀοοίαγαξ, ἐλέγχει, 
80, ὁ ἄγων ἐπὶ τὰ διαγράμματα, ἐ8 χιιὰ 
αἰΐγαοπι ἀποὶξ αὐ ἤριγιι βϑοπιρίγίσαβ; 
ἩΪ5] ἕουτίε κατηγορεῖ ἢ, 1, ἱπηρδγβοπα ἔου 
Ῥοβίζαπη 6εὲ, σοῖαὶ ραββίτη ὀσουττυμπ ἐδή- 
λωσε, προσημαίνει, δείξει, εἰ 1ᾷὰ σόπιβ 
811ἃΔ. ΗΈῈΙΝ Ρ. 

σοι σκοπουμ.Ἷ Τὰν. σοι ἂν σκοπ. ΑἹ 
ἀνασκοπουμένῳ ἡ Τα Ἰἄάδηι ΤἸῦεν ἀπιστῶ 
μέν σοι ἔγ. ΠῚῈῚΝ Ὁ, 
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δόύξη. ἀπιστεῖς γὰρ δὴ πῶς ἡ κωλουμένη μιάθησις ἀνάμινη- 
΄ Ἵ Ε] [ων Β' Ἢ ,ὔ 

σίς ἐστιν; Απιστῶ μᾶν" ἔγωγ᾽, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας," οὔ, 
ΕἸ Ν »" “- φ » 

αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, δέομαι παθεῖν περὶ οὗ ὃ λόγος, ἀνα- 
- ἋΣ 7 Ε ᾿» ͵ ᾿ 7 ’ 

μνησθῆναι: καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν 
Ε οὶ ὦ ,ὔ » ΕΣ " 3 ’ ἤδη μέμνημαι καὶ πείθομναι, οὐδὲν μυέντ᾽ " ἂν ἧττον ἀκούοι- 

- Ν " 7 -“ ᾿ Ψ γ δ μι νῦν σὺ πῇ ἐπεχείρησας λέγειν. ᾿Τδε" ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὁς. 

μ 
Ὁ σοι ἂν ἍΠ.--- μὲν σοι ἽΠ.--- ὦ ταμίαἩ ---Ρ ἔφη ὁπι 8.--- παθεῖν Ηοἰπάογβαδ : 
᾿ϊθτὶ μαθεῖν .---- καὶ οἷ μὲ Γ,---5 μέντ᾽ ΔΦΟῚ οἱ τὸ ἘΓΠ: μὲν ς,---ἰ σὺ πῇ ΔΦΟ οὲ 
οοΥγ 2 ; πῇ σὺ ς.--- τί δὲ ΔΕΎΘΗΙΠΙ, οἱ ρὲ Γ,, τῇδ᾽ Δ5.---ὐ αὐτὸ Δ.---ῦ γε οἷὰ Π.--- 

ἀνάμνησις} ΜΆΓ5}1ὰ8 ΕἸἰοϊπ8 ποπ μθτ- 
οδρὶξ πιδηίθπι Ῥ]αἰοηΐβ, αἴ θα ἴρβα τὸ Ῥὲῖ- 
ΒΡΙΟυ πὶ 6888 Ροίθβί, Ἐγρεγαὶ ἢδοίθπιβ 

Ἰαῖο ἀβ. ἀναμνήσεως ἀοοίγηδ, οἱ δυὸ 
φαίάφπι πιογα, μτϊπιυτ παχυμερῶς : ΒΆΠΟ 
τηοᾶάο δοσυτδῖίι5 τϑίγαοίδι, )1χ| ἰρίτυγ 
ΒΘ μητπΐαβ 850. ἃ βοοσαία δα ϊβδδα βοροπὺ- 
τῆθτο ἀοοίγίπϑπι 1] ἀναμνήσεως : ουὶ 
αὐΐάεπι βάφπι τηϊηῖπιθ ἀοσγορεί, ορίοέ ἰᾶ- 
ΤΊ ΠΟ888 Γδ( ΟΣ 65 αυΐθυβ 114 ἀοοσίηπα 
ΒΔ }]Π}αἴατ. Βαπὶ δηΐπι αἰβογία νϑῦθϑ, 
ἀπιστῶ μὲν ἔγωγ᾽ οὔ. εἰ, ποῖαί εἰσι τούτων 
αἱ ἀποδείξεις ὑπόμνησόν με. Ουοὰ Α 118 
γϑεθὶβ οοπίϊηπο ἐχρ]ϊοδῖ, οἵ φυϊάθιι 6]6- 
Εδπίοσ, 8] ἀδπ9 δὰ πο υΐζυπι ἀναμνή- 
σεως 5ε:πτπόπεῖα, αὐτὸ δὲ τοῦτο δέομαι 
περὶ οὗ ὃ λόγος ἀναμνησθῆναι. χαρὰ πος 
νογέυνυ8, ἐπ πιδηιογίαηι γευοσαγὶ, Ἀσοῖ- 
ΡἐῸΓ δηΐπὶ Ῥαϑεῖνα Ὁ δοᾶνο ἀναμνᾷν, 
αᾳυοὰ 1τάϑ εβί ᾳφυοὰ ὑπομνᾷν, Βρυὰ υης 
δυοίοτοιι ἰδπὶ ἔγθασθπβ ααδπὶ αυοα ἔτθ- 
αυφπ ἰββίπυαπι. ΝῸὸπ ρΌββ6 δυΐθη ὕΓΤῸ 
ἰρβα ἀναμνήσεως ἀοείππα ἐπίο! σαὶ, οἐ 
μΠἑγΟΥβα ΒΟ ΘΠ Δ δὲ ἰρ88 νοσῦϑ οβίθῃ- 
ὅαπε, αἰχίβοθὶ δαΐπ), τὸ ἀναμνησθῆναι, 
οὐπὶ δτίϊςϊο, μαθεῖν τ θρδῖῖ ἴπ σομίθοχ- 
απα 56 10}} συ] υδάδπι ορεγα, Β] δἰομἶβ θη“ 
ἐδ) πηῃΐπηθ π 16} ρθη τ|8, ΘΈΠΈΑΝ. 

δέομαι μαθεῖν] ὈΙΠΠου 5 μὰ }08 οοιῃ- 
Ῥοβίεοηβ, αυδῖη 8}11 ΔΙ ΠΟΙ Ἐχρεαϊτθ (δη- 
ἐδταπὶ, πιῖμὶ 5ῖς το ὁπάδ νἱάἀεῖυτ, οἱ ἀπίθ 
περὶ φῬοπδίυγ ἢ, φιοὰ ἔδο! {πη ἂὺ ἀπίε- 
οεὐἀφηεὶ ᾿πετα ν δυβογθεγὶ μοί; οἱ δὰ 
Ῥίαιατοι! Μογαια ρ. 99. ἃ. γυοπυΐνου, 
1ίδαῦδ ἰοσμπ ἴθ Πδπο βθητζοπιίίδβιη ἱπίον- 
Ῥτεΐογ  ἤος αμέξενι ἔρβιρι Βοὶ}, πῶς ἡ κα- 
λουμένη μάθησις ἀνάμνησίς ἐστιν, ἀεδὶ- 
ἄετνο αἀἰδοοῦο, αμὶ γομιπὶδοὶ, ἐδ ῳμο παπς 
ἰοχμῖπμιν. Ἑοτταυϊατα δέομαι μαθεῖν, 581 
δὲ 'ρ86 γϑοῖϑ πιρηηὶ, Ῥ͵δίο δα θιινθδ ὑδυγ- 
Ρϑὲ. Ἐπ εἷς Ρ)υίδγοιβ ἀρ 5. ΝΟ Ψ, ρ, 
ὅ53. Ε.---οἶσθα δήπουθεν----Μὰ Δί᾽, εἶπεν, 
ἀλλὰ δέομαι μαθεῖν. δ νττ. 

“δέομαι παθεῖν) ΓΓΑΡγ βουριὶ οἀίχυθ 
μαθεῖν, αποὰ αἰϊονατα 6586 Δὺ δος ἰοτο, 

Ρητιιδ νἱ αὐ Πόπιο πο 8} 188 ρϑυβρὶςδοὶθ8- 
5Βἰπγυ5, ϑδασγϑῆθβ, Νῆπι ἱπ ϑέοερινθηὶ ἰπ- 

ἱεγρσοίαιίομα δος, τείξηι ϑ8οῖγ 6, πἰπητιος 
φιί βἰἐ τονε πιβοὶ, τοϑῖα ἀθϑβϑὲ ἃγὶ, τὸ 
δία ἀναμνησθῆναι, πΘαυδ μος βθηῆβι [6- 
7υπῖ8 φαϊάσαδϑτα ἱπίετη ροίϊοϊί, 5ϑὰ Ἰάθιῃ 
ϑουσθπὰβ αυστ νογθθπι ὄχριηρὶ νοϑαΐέ 
ἰδπαυδπι ἃ 56 ο10 ῥτοΐδοϊιτγα, νἱὰθ αυδηχ 
Γαΐ δια ἔδοοτξ Ἰρτιανϑαη δ βεηίθμεδπ : 
ἐπρῖο τοηνπϊδοὶ τ ἔρδιι, ὧδ μὸ βαγπιο 
εδὲ, Νδιὰ αὐτὸ τοῦτο πο ρΡοϊεβὶ ἰδὴ- 
αὐᾶπι ρτὸ αὐτοῦ τούτου Ῥοδβίϊαπι (ταλιὶ δὰ 
δέομαι, Βοὰ προοθββϑῦῖο ροπάοσοϊ ἃ 56η. 
ἀναμνησθῆναι. ΜιάεΙσδε ἐὰπὶ ἢ αὖτ 
τοῦτο, ἴαπι 5666. νοτὺδ καὶ σχεδόν γε---- 
ἤδη μέμνημαι ἀφοϊατδοῖ, ϑιτητηΐδι δὰ 
ῬΓΘΡΤΥΟΒΒΌΤΩ τϑβρίσετθ, πος ἀϊ- 
οεηΐριῃ : ποθ δημέάθηι ἀμὑΐέο, βεὰ ἰὰ ἐρ- 
διιηὰλ οερῖο, ἐδ ψμὸ βουβὴ δβέ : νομιϊμἰβοῖ 
εὑρίο (αυ ἐπϑείηϊ γϑὶ μπμι5 υρα πιθηΐᾺ}) : 
φμαγεχμαηι ὑεὶ ἐὰ ἐϊα, φι Οοδεβ αἰπιξ, 
γομεηΐβοοῦ ἦα. Οὐοΐὰ βββθουΐαθ ΕὉτ- 
Βίθσγυβ μαθεῖν ἰπ μᾶλλον τπιαϊαπόππι 608» 
75εἶξ, αὐτὸ δὲ τοῦτο ἱπι αὐτοῦ δὲ τούτου : 
ποϑέγρβ βου  ρέμθγθ νου 88 88 εν ρ61 66 δνΐὶ"- 
ἄἀθὴβ τηϑρὶ8 δἰΐδον ἀρρδγοδίϊ, 81 σοι ρΑτο 5 
8 τποχ ᾧ. 364. υδἱ πέδην ρος ἐδ χὰ - 
οοτάἀδείοπο, Οὐκοῦν---τὰ τοιοῦτον ἀνάμνη- 
σίς τίς ἐστι, μάλιστα μέντοι, ὅταν τις 
τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα, ἃ ὑπὸ χρόνου--- 
ἤδη ἐπελέληστο ; Ἐϑάδτηα 6 ὈΓΟΓΒΕΒ 801- 
τηοπὶβ διγυσίατα ᾧ. ὅθ, ἄρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον 
τόδε προπάσχειν, ἐννοφῖν εἴο, υυὶῖ νἱά, 
ποῖ, ἨΕΙΝῸ, 

οὐδὲν μὲν ἂν ἧττον ἀκούοιμι] Ῥῖο μὲν 
ἂν Ἰδρεπύαπι μέντ᾽ ἂν οχ Υ1π4. ἃ Β Ε, 
Τυπι ἀκούοιμι σοττηᾶπα νΥἱ ορίδην!, 1. 6. 
ορίβηαϊ, δοοϊρίεπάσπι : πὲλέϊο ἐπ Ὴ πεῖ 
πὰ8 αμα γε νεϊμι. Ταϊδο, Ερίδὲ. νἱ, ἢ. 
876. Ἀ. οὐδὲν οὕτως ἴδοιμι" πὶ ᾿ἐδεπέ δε 
αἰάενο υοἰϊι. Ὑ ντυ. 

μέντ᾽ ἂν ἧττον) ΜΝ αἱρὸ μὲν ἄν, Αυρ. 
μὴν ρῖο μέμ. μέντ᾽ ἂν ἀραϊε Ῥάτ, Ῥοβὲ 
ἧττον ϑαΐοιη νΟΥΡῸΓ 6 Θχοϊάοτίς ἡδέως, 
οκρτγρϑϑιια ἃ ΕἸοῖπο  Νεβἡονιῖπηϑ ἰαμπ 

1. ἢ, 86. 
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ὁμολογοῦμεν γὰρ δή που, εἴ τίς τι ἀνα μνησθήσεται, δεῖν 
αὐτὸν" τοῦτο πρότερόν ποτε ἐπίστασθαι. Πάνυ γεν ἔφη. 
[8. 49. ἾΑρ οὖν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη 
παραγίγνηται τρόπῳ, τοιούτῳ, ἀνάμνησιν εἶναι; λέγω δέ 
τινων τρόπον φοῦτον" ἐᾶν τίς τι ἕτερον" ἢ ἰδὼν᾽ ἢ ἀκούσας 
ἤ ΤΉ. ἄλλην" αἴσθησιν λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷ, ἃ ἀλλὰ 

καὶ ἕτερον ἐννοήση, οὗ μὴ " αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ᾽ ἄλλη," ἄρ᾽ 

οὐχὶ τοῦτο δικαίως λέγομεν' ὅτι ἀνεμνήσθη. οὗ τὴν ἔννοιαν 
ἔλαβεν; Πῶς λέγεις: Οἷον τὰ τοιάδε: ἄλλη που ἐπιστήμη 
ἀνθρώπου καὶ λύρας. Πῶς γὰρ οὖ; Οὐκοῦν οἷσθα ὅ ὅτι οἱ 

ἐρασταί, ὅταν ἴδωσι λύραν ἢ ἱμάτιον ἢ τι ἄλλοξ οἷς τὰ 
παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε εστμν πάσχουσι. τοῦτο" ἔγνωσάν 
Ζε τὴν λύραν καὶ 

δὸς οὗ οὗ ἤν ἢ λύρα; 

ἐν τῆ 

Χ τίνα ΔῈ9. τόνδε Ἅ{Π.---τ τὶ οὐ ΞΕ. 
ἰδὼν ΛΕΎΟΘΕΗΙ, ἰδὼν 1, εἴ ργ Τ' 
ε δ νω ὡλώ ἍΠ.---οἰ ἄλλο τι 1{Π.--- 

εἰ α ἐε---ρονϊδεπξον απἰὶνθηι.-τῦγε Ῥοϑὲ 
πάνυ αὐοϑῖ ἃ ΤΡ. Ηξινν. ἀμ 

Ὁ. 49. τινὰ τρόπον τοῦτον͵] Αὐρ. εἰ 
8538. τίνα. Θυξ ἰηίοεγορδιο ἢ, 1. ἀβρουΐ 
δ|}αυἱὰ Πδθες δὲ τοοίεβεὶ, ΤΡ. τόνδε ρτὸ 
τοῦτον. ΔῈ τοιόνδε; ΟΥΒΙΟΙ τοιοῦτον 
νοΐ, ΗξικΡ. 

ἐάν τίς τι ἕτερον] Τὺ. τι πρότερον. 
Βδοία Βαθοῖ νυϊρσαίνμ. ἢ, 36, φοβούμενοι 
ἑτέρων ἡδονῶν στερηθῆναι καὶ ἐπιθυμοῦν- 
τες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται. δ. 51. ἕως 
γὰρ ἂν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως 
ἄλλο ἐννοήσῃς. Ῥτοίλρ. ᾧ. ὅ8. ἐδόξατέ 
μοι φάναι τῆς ἀρετῆς μόρια εἶναι οὕτως 
ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, ὡς οὐκ εἶναι τὸ ἕτε- 
ρὸν αὐτῶν οἷον τὸ ἕτερον. ΠΕῖν». 

ἥ τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβὼν} ἘΙεἰη, 
5ἱ---ὐεὶ αἴΐο ρεγοεμοτὶξ βοηβε. Νέεὸ βρεῖ- 
Ὠθσθ ἃ οοάϊοα οὐ]δία Ὠ:ὸ ἤ τινι ἄλλῃ 
αἰσθήσει λαβών. 81 ἰᾶπιοπ δὲ ᾧ. δδ. 
αἰσθόμενόν τι, ἢ ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἥ 
τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβόντα.---Ῥτοὸ λέ- 
γομεν Τὰ, ἐλέγομεν. ϑ0α Ἰοσο Ἰῃεοι)εοιὶ 
τοῦτο νι 6 ἃπ ρῥτεείεὶ τοῦτον. ἨΈΙΝΡ, 

οἱ ἐρασταὶ ὅταν ἴδωσι λύραν ἣ ἱμάτιον} 
τηϊιαίογ Μαχίπιυβ Ἴγτ. 1158, χνὶ, 7. Ρ. 
185. ἤδη τις καὶ λύραν ἰδὼν ἐμνήσθη τῶν 
χρησαμένων τῇ λύρᾳ" κοῦφον γάρ τι χρῆ- 
μα ἀνάμνησις καὶ εὔκολον. [. πος 
βίοπι. Ηοπιϊ. δή Απίίοςν. χχῖϊ, ἴ. 1, ρ. 
2490, Ὁ, τῶν φιλουμένων καὶ τὰ ἱμᾶτια, 

- ἄλλην τινα Ἐ.---ὰ ἐκεῖνον Ε. 
δ γε οἵχ Π, βυρτὰ ρμοηϊὶ Κ1.-- 

ιοὐνοίρι ἔλαβον τὸ εἴδος τοῦ παι- 
χοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις" ὡς πέρ γεῖ καὶ 

πρότερον 
--ὶ ετερὸν (υ, πρότερον ἜΘΗ παρα, τι 

ωϑ5 .-- 

---οἰ κέβητος ἀνεμνήσθη 

καὶ τὰ πρόσωπα, καὶ τὰ ὑποδήματα, καὶ 
οἱ στενωποὶ, πτεροῦσιν ἡμᾶς εὐθέως ὀφθέν- 
τεϑ οὐ σοιιίπυϊῃ Ἰοριευγ η΄ ϑοπίθη 5 
Μαχῖπι δὲ Ἀπίοηϊ Ρ. 718. νυτσ. 
ἥ τι ἄλλο] Τυῦ. ἢ ἄλλο τι. τὰ παιδικὰ 

ἢ. 1. ) Βειρετ, ἀθ ὑπὸ ρθετο ᾿πιθ Πρ τα 
ἀερθοῦθδὲ ΕἸβοῖο, Ἡξεινν. 

ἔγνωσαν τὴν λύραν] Γῇ, ἀς Περ. ν. ρ. 
4602. Ο, ὅταν που ἡμῶν δάκτυλός του 
πληγῇ --- πᾶσα ἡ κοινωνία ἣ κατὰ τὸ σῶμα 
πρὸς τὴν ψυχὴν τεταμένη--ἥσθετό τε καὶ 
πᾶσα ἅμα ξυνήλγησε. νὶ. ἡ. 495. Β. 
Οὗτοι μὲν δὴ--- αὐτοί τε βίον οὐ προσή- 
κοντα οὐδ' ἀληθῆ ζῶσι, τὴν δὲ (φιλοσο- 
φίαν) ὥσπερ ὀρφανὴν ξυγγενῶν ἄλλοι 
ἐπεισελθόντες ἀνάξιοι ἤσχυνάν τε καὶ 
ὀνείδη  περιῆψαν. ἸΌϊά. Ρ. 608. 1). ὅταν 
μὲν, οὗ καταλάμπει ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὃν, 
εἰς τοῦτο ἀπερείσηται (ἧ ψυχὴ), ἐνόησέ 
τε καὶ ἔγνω αὐτὸ καὶ νοῦν ἔχειν φαίνεται. 
ἰχ. Ἀ. δ8θ. Α. οἱ ἄρα φρονήσεως καὶ ἀρε- 
τῆς ἄπειροι--- κάτω.-- φέρονταίτε καὶ ταύτῃ 
πλανῶνται διὰ βίου" ὑπερβάντες δὲ τοῦτο 

. πρὸς τὸ ἀληθὲς ἄνω οὔτε ἐἄνρ πολι πώ- 
ποτε οὔτε ἠνέχθησαν--- ἀλλὰ βοσκημάτων 
δίκην κάτω ἀεὶ βλέποντες--- βόσκονται 
εἰς. Ῥμράγ, , 7ὅ. πορεύεσθον ἀγομένω 
εἴξαντε καὶ ὁμολογήσαντε ποιήσειν τὸ 
κελευόμενον, καὶ πρὸς αὐτῷ τ᾽ ἐγένοντο 
καὶ εἶδον τὴν ὕψιν τὴν τῶν παιδικῶν 
ἀστράπτουσαν. ΠΕΙ͂Ν, 
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Σιμμίαν τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, καὶ ἄλ.- τιν τι. 87. 
λα που μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Μυρία! μέντοι νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ 
Σιμμίας. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὃς, τὸ τοιοῦτον" ἀνάμνησίς τίς 
ἐστι: μάλιστα μέντοι. ὅταν τις τοῦτο πάθη" περὶ ἐκεῖνα 
ἃ ὑπὸ γρόνου καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπιλέληστο;" 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. [8. δ0.] Τί δαί, ἢ δ᾽ ὅς" ἔστιν ἵπ- 

πὸν γεγραμμένον ἰδόντα καὶρ λύραν γεγραμμένην ἀνθρώ- 
που ἀναμνησθῆναι, καὶ Σιμμρυίαν ἰδόντα γεγραμυμένον Κέ- 

βητος ἀναμνησθῆναι; Πάνυ γε. Οὐκοῦν καὶ Σιμμίαν 
ἰδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ" Σιμμίου ἀναμνησθῆναι; "Ἐστιδ 

μέντοι, ἔφη. “Αρ᾽ οὖν οὐ κατὼ πάντα ταῦτα ξυμβαΐνει" 
τὴν ἀνάμνησιν εἰναι μὲν" ἀφ᾽ ὁμοίων, εἴναι δὲ" καὶ" ἀπ 
ἀνομοίων; ἘΞυμβαίΐνει. ᾿Αλλ᾽ ὅταν γεῖ ἀπὸ τῶν ὁμοίων 
ἀνωμιμνήσκητωί τίς" τι, ὧρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον τόδε προσπάσ- 

χειν, ἐννοεῖν εἴ΄ τέ τι ἐλλείπει τοῦτο" κατὰ τὴν" ὁμοιότητα 

1, 74. 

. ν 
πολλάκις Δ, ἀνεμνήσθη πολλάκις κέβητος 8.--τὸ Ἰλσυπᾶ ἴῃ Ἡ.---  τοιυῦτο Ἢ .--- ἐστί 
τις ᾧ, τι ἐστὶ 5.--αὐ πάθοι Δ.--- ἐπιλέληστο ΠῚ: ἐπελέληστο ὃς.---- δαὶ ΓΦ.--ν ἢ 
Δ.--- καὶ., ἀναμνησθῆναι οπιὶ ΡΥ 1..--ᾷἰτ αὖ τοῦ ΓΞΗΙ.---" σίτι Η.---ἰ ξ, ΔΦΕϑΞ8.---: 
" χὴν μὲν Ἐς.---ὐ τὴν δὲ Ἐς, οἵ Εἃ.---Ὗ καὶ ον μγ Γ,--τὶ γέ ὁπ [.-- ῦ τις οἷν ΛΕΙῚ. 

ὥσπερ Ὑε καὶ Ὥρκεβε γε ἰῃ ΤυΡ. 
Μαἷε. [βολ, Ρ. 188. Α. πλεῖστ᾽ ἂν ἐργά- 
ἔοιτο χρήματα, ὥσπερ γε καὶ τραγῳδίας 
ποιητὴς παρ᾽ ἡμῖν τιμηθείςξ. ΑΥϑΙοΡἢ. 
Νὰ}. 669. ὥσπερ γε καὶ Κλεώνυμον. Χεο- 
ΒΟρΡἢ. Οστορ. 1]. 8.9. ὥσπερ γε καὶ τἄλλα 
ζῶα ἐπίσταταί τινα μάχην ἕκαστα, υδὶ 
ποβοὶο οὐγ ρατίϊου!α αἰδρ] οσυοτῖε Θοηεῖ- 
ἄετο, Οὐομηῇ, 1814, νἱ. 2. 21. Ἡξιῖνῃ, 

ᾧ. 80. Κέβητος ἀναμνησθῆναι) Ἡ 15 
αυἱ καὶ ργαῆρὶ νουἱε πυροῦ ΕἸοὶαὶ ἀθιι- 
505 δυσίογ αἴθ, ΠΕΒΟΙ͂Ο ΘΓ ΠΟ ἰάθη ὃχ 
δούεπι ἀϑῖπάρ βηΐθ αὐτοῦ Σιμμίου ἱπίτυα! 
7 ββοηῖέ, ἰοσο πιυ]ο ορροτιυπίοτο. Δά- 
76εία νοσυϊα ρἰβοθγος ἢ, 1, 81 ργιβοθββίβ- 
βθηΐ, ποῦ βεηυετοπίυν 1} Οὐκοῦν καὶ 
Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ Σιμ- 

υ ἀναμνησθῆναι. Νυηο πα ροίυϊξ αυϊ- 
ἄἰθπι δά) οὶ, Ἡξιν. 

. αὐτοῦ Σιμμίου]. Δυρ. αὖ τοῦ. 8εὰ 
Θ πη πηΐθ Ρἱοίδ ἱπιασὶπὶ ορροπίζαν ἢ. 1, 
ἦρθε ϑιππιίαβ. Ατὶ. τοῦ ροβὲ αὐτοῦ ἰη- 
ΒΟΤΕΙΤΕ δὲπο ᾿ὈΠ9. ΠῸΠ 8ιι51πι, Χοπορῇ, 
Απδθ. 1, 2. 21. αὐτοῦ Κύρου. 1, ὅ. 13, 
αὐτὸν Μένωνα, αἱ πο α οοάϊουπι νατία- 
128, (οηῇ, ποὶ. δά Ῥ͵βί, Ῥαπῃ, ἃ. 47. 
Αἰχυθ αἱ ἀϊοῖτυγ εἰ Σιμμίας οἱ ὁ Σιμμίας, 
ἰΐα αἰτυπιαὰα τϑοίμπη νἱἀείυτ, εἰ αὐτὸς 

Σιμμίας οἱ αὐτὸς ὁ Σιμμίας. Ἠξινν. 
πάντα ταῦταῇ Αὐυρ. ταῦτα πάντα..---- 

εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπ᾿ 
ἀνομοίων. Οὐὐΐουα Απρ. Ταῦ, Ῥατβ. 
δυοίζοτίἰδῖδ ἢδθ Ἀπίθροβαϊ να! ρη 5 εἶναε 
τὴν μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, τὴν δὲ καὶ ἀπ᾿ ἄνο- 
μοίων, ἴπ φαΐϊθυβ σετῖδ τὴν μὲν 51} ΠΊΟΤΟ 
ΡΙ)αῖο οπιὶβῖβδεῖ, Ψ', ποῖ, δὰ Ῥμθωίοι, 
ᾧ. 90. Ηξτῖν Ὁ. 

τόδε προσπάσχειν, ἐννοεῖν) ὃ. 62. Αρ᾽ 
οὖν τῷ μὲν συντεθέντι---προσῆκει τοῦτο 
πάσχειν, διαιρεθῆναι ταύτῃ ἧπερ συνε- 
τέθη; Οἰιατινα, ᾧ, 30. Καὶ νῦν δὴ οὖν 
ἔγωγε φημὶ τοῦτο ποιεῖν, τὸν λόγον σκο- 
πεῖν. Ατ᾽βίορῃ, ᾿υγοῖδὲ. 1219, εἰ δὲ πάνυ 
δεῖ τοῦτο δρᾷν, Ὑμῖν χαρίξεσθαι, ταλαι- 
πωρήσομεν. (Ουπῖ, αἰἰδἰὰ δὰ 8. 80, 
ΑΠδπδ βυπέ συ δὰ ο δεῖ! Εογβίδγαβ δὰ 
τοζυϊαπᾶδπι βίθρῃδηὶ ορίῃοηδπι τί, τὸ 
Δηΐθ ἐννοεῖν τεσυϊγεπίβ, .18π|, ΟΡί ποῦ, 
βθηἰθπίδη) πιο δ ϊ:, Τα πυρογ Ἰυἀϊοανξ 
ἐννοεῖν ἰργατῖο ἀθθετΐ, εἴ ῥτὸ τόδε Πἰπέλα 85 
ἀϑὰπι ροβϑίθ!ατε τῷδε. ἨΕΙΝΡ. 

τοῦτο κατὰ τὴν ὁμοιότητα) Ηδο ρῬετε- 
ποηΐ δα] ῬΓΟΠΟΠΊΘΙ τιν Θ᾽ 866 ν]πὶ Τη8 0 }8 
ἀεῆηίυπε, ἑάψμο αὐ 8) ἐμαΐποηι μεν εϊ- 
πέηβ: 364 ΔὉ 1ϊ5 οεΐδπη νευρὰ ἐκείνου, οὗ 
ἀνεμνήσθη, ρεπάοπε, ΕἸΒοΗ, ΜΠγα 58Πη6 
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εἶστε μὴ ἐκείνου οὗ ἀνεμνήσθη, ᾿Ανάγκη, ἐφ. 

ἸΛΑΤΩΝΟΣ 

᾽ὔ ᾿ 

Σ χόπειν 
᾿ " , ,ὔ 7 Ἴ ᾽ ς 

δή, ἢ δ᾽ ὃς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαμέν πού τι εἰναι ἐσον, 
ΠΝ η7 . ἃ » Ἀλὰ , ( Θὰ ᾽} - 8 

οὐ ξύλον λέγω" ξύλῳ οὐδὲ λίθον λίθῳ οὐδ᾽ ἀλλο τῶν" τοι- 
7 3 ὔ ἈΝ ᾿ἶ 

οὕτων οὐδὲν, ἀλλὰ παρὰ 
φ ͵ 5 4 ’, ἘΒΥῚ 

ταυτῶ πΌΡΤο" ετέρον Τι, χυτο 
ἷ “« Ϊ ζΓὉ ᾿ Ἴ - 7 κι ν 2] 

τοὶ ἴσον, φῶμέν σἷείναι ἢ μηδέν; ᾧωμεν μέντοι " νῆῇ Δι, 
᾿ ξ 7 -“" 

ἔφη ὁ Σιμμίας, θαυμαστῶς γε. 
,ὔ 23. Ν ἔχῃ 97 ὔ τι μὰ δ᾽ ο 

στάμεθω αὐτὸ οἷ ἐστιν; Ἰ]Πάνυλ γε, ἢ δ᾽ ὃς. 

[8.61.1] Ἦ καὶ ἐπι- 
Πόθεν λα- 

7 » -“" Ἁ Ἵ ᾽΄ ν Ε] 9. ἮΝ» -“ ον 

βόντες αὐτοῦ" τὴν ἐπιστήμην; ἀρ οὐκ ἐξ ὧν νῦν" δὴ ἐλε- 
“ ᾽ μ᾿ ( ἊΝ 23.ϑ ΚΝ ἰδό 4 ΓΙ ᾿ , 

γομιεν, ἢ ξύλα ἢ λίθους ἢ ἀλλ ἄττα ἰδόντες σὰ, εκ τοῦ- 
"»" 3 7 6 “ὁ ’ μ ᾽ 4 7, 

χων ἐκεῖνο ἐνενοήσαμιεν,, ἕτερον ὃν" τούτων; ἢ οὐχ, ἕτερόν 
, 

-- τοῦτον Δ.---Ὦ κατὰ τὴν] ἰδσυπα ἴῃ Η.---ὐ ἴδο Η.---α ἴσον εἶναι 5.---ὦ ξύλω λέγω 
Ἐς, ἐγὼ ξύλω Η.--- ἄλλο τι τῶν ἌΔΦΟΞ οἱ τὸ Π.---ἶ πολλὰ Ἡ.--- ταῦτα πάντα 
ἍΠώΕ : πάντᾳ ταῦτα "ς.---ἰ αὐτῷ ΛΗΙ οἵ ργ Ε.---ἰ τε μγ 21.--- φαμέν τι Τ.--- μέν- 
τοι ΔΠΦαΕς εἴ σοῖγ Γ : τοίνυν "ς.---ἰ νὴ δ᾽ ἤδη Δ.--ῖν ᾧ Δ.---π ἔστιν πάνυ γτ ἈΠ 
εἰ σοῖγ ἃ : ἔστιν ἴσον πάνυ "-.---᾿ αὐτὴν 1,.--ν» νῦν ὁπὶ 8.--- ἰδόντες ἴσα ΔΠΦΟε: 
ἰδόντες τὰ ἴσα "-.---ἰ ἐννενοήσαμεν Ἐ..---" ὃν ΟἿ 8.---ἰ δὴ Φ8.---ἰ ταὐτὰ ΖδΔῷϑ; τὰ 

Βτδιητηδ οὶ τϑῦο, τοῦτο ἐλλείπει τι ἐκεί- 
μου δβῖ ἤοσ ποππίμι αν ἐἰϊο αἰδέαξ, ἐΠ| 0 
πη τίν εβέ. ΑἸοῖρ. ἃ, τ. 122. Β, εἰ δ᾽ 
αὖ ἐθέλεις εἰς πλούτους πρυλλλ τῷ 
τε ἄλλην ἁβρότητα τὴν Περσῶν, αἰσχυν- 
ϑείης ἂν ἐπὶ σαυτῷ αἰσθόμενος ὕσον αὐτῶν 
ἐλλείπεις. οἴ τοχ 1014. 1), εἰ ἐθέλεις τοὺς 
Λακεδαιμονίων πλούτους ἰδεῖν, γνώσῃ ὅτι 
πολὺ τἀνθάδε τῶν ἐκεῖ ἐλλείπει. ΗΕιν». 

᾿ Φαμέν που τὶ εἶναι ἶσον] ϊβρυτηί ἢ. Ἰ. 
ἀκ ἀμπρ! οὶ ἴσῳ, παχυμερῶς Ξαμνέο, 5εηϑὰ 
ΟΙΆΒ8Β0, τυὐ ἴῃ σα]ραιὶ σοπδουσίαδηπο Ἰὺ- 
φοραὶ ἀἰεϊπια8, βοα}6 αι] 6586 δἰΐσαὶ 
Τϑὶ, οἵιπὶ γε πὸ 81|{, Τὸ ἀκριβὲς ἴσον 
Αἰ τοταπι δβδὲ βοηιβ, πο πρρηΐθ βαρᾶτῖδ- 
πηι8, δὲ απο 1ἄθ81]6 νοσλμέ, [Ι͂π τ γα 
πδίατα ΨΘΥῸ Πἰὶ ΡΤΟΥΒῸΒ βίμ}}6 δβὲ Ἀ}1} γεὶ, 
ὑξ οἱ πο ραϊθί, “ Τδηΐλπι θπίτη, αἱ αἷΐ 
Θιπποι δημ5, (1. Ο, 1. χ. 11.) " ἀἰδῆοι! - 
ἰδύοπι ᾿αΐγθέ β μη το, πὶ τ ἱρὰ αυϊ- 
ἀθῆὶ παίαγα ἴῃ πος (6 Θνδ]αοτῖε, αὐ πὸ 
65, 6185 5 Π}}ΠΠπ|ὲ ν᾽ ἀοδηίγ, ἃ Ἰβουῖ πη 8 
αἰΐᾳθο ἀἰθοδσπᾶπτυγ,᾿ ἘΕχ αὐϊθα8 1π|6}}}- 
εἴταν, ἤδὴς τοοθη!ϊογαση Ὁ] ΟΒορπογαπι 
ἀρὶ(Αΐδιι αἰιεοβιίοθοπι, ἐδ τοῦ 5 ἐπ ἰβογοῖοο 
Δ} 1 π158, νοίθεϊθυ5 ποη Ἰρποίδαι ἤὰ- 
886, οττι.. 

οὐ ξύλον ξύλῳ λέγω κ. τ. λ.1 ΟἸγρ. 
Τὸ “ἐνταῦθα ἴσον οὐκ ἀκριβές ἐστι. πῶς 
γὰρ ἀκριβῶς ἴσον τὸ καὶ ψαμμίου μεγέθους 
ἀφαιρεθέντος ἢ προστιθέντος ἴσον μεῖναν. 
οὐδὲ γὰρ δρῶμεν οὐδὲν ἀκριβὲς, οὐδὲ ἀκού- 
ομεν κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον. ἀπὸ οὖν τοῦ 
παχυμεροῦς ἴσον ἐπὶ τὸ ἀκριβὲς ἴσον ἔρ- 
χεται. Εὐπβτ, 

οὗ ξύλον ξύλῳ λέγω] Αὐυρ. οἱ Τυϑ. 
λέγω ξύλῳ: Τὰπη Τὰθ. παρὰ ταῦτα 
πάντα.---ἀλλὰ παρὰ πάντα---μηδέν ; 1ιὰ 
Ὦξβο ἀἰβεϊπσυφπᾶδ ν᾽ ἀθλίαν, Ηδξιν. 

παρὰ πάντα ταῦτα ἕτερόν τ) Νο- 
ἰαπάυπι οβὲ, ἰάθπ, αυοὰ ἢ. Νοβίευ 
ἕτερόν τι παρὰ πάντα ταῦτα νοοσαΐ, πος 
Αὐβτοίδι οι, ̓ Απαὶγί, Ῥοβίοσ, 1. ἱ, ος 11. 
τὸ καθόλου 8ὶνα ὃν κατὰ πολλῶν ποπιῖ- 
πᾶΓΘ; αυὶ εἰ 86 ἰρϑῃπι μᾶς ἴῃ τῷ οὐἵπ 
ϑοοσγαίθ οοηνεηίσα οοπύρπαϊ : 15 απΐτα τὰ 
καθόλου οὐ χωριστὰ ἐποίει, οἱ δὲ (μϑῦρ6 
ῬΙδίοπὶοῖ) ἐχώρισαν, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν 
ὄντων ἰδέας προσηγ α,.. ΜΜείδρμ, 
1. χὶ. ο. 4. εἴ βἰ πηι !τοτ δα. ο. 12, ἘΟΚ51. 

αὐτὸ τὸ ἴσον] [1ἄφὰ «ῳιμαϊἐαξβ: πῇ 
ΒΌρτα ᾧ. 12. τὸ δίκαιον αὐτό. ἤν υττ, 

φῶμεν τοίνυν νὴ Δί᾽, ἔφη] ΟἸ Τρ. Ὁ 
δὲ Σιμμίας ἑτοίμως (46 ἔχει» τῷ εἶναι 
τὰ εἴδη. διὸ καὶ ὅρκον ἐπάγει καί φησιν 
ὅτι θαυμασίως πέπεισμαι, ὡς συνήθης τῶν 
Σωκρατικῶν δογμάτων. Ἐσπδτ. 

φῶμεν μέντοι, νὴ Δία] ϑοϊϊοπιπθ ἱπ 
αἰδτιηδοηθ τοβροηάθηιβ μέντοι ριεθρυϊξ 
Τυῦν. ἴοσο ναϊραίιὶ τοίνυν. ΗΕῖνὉ. 

8. 61. αὐτὸ ὅ ἐστι» νΌϊρο δἰ8 δά άϊ- 
ἴαπὶ ἴσον, αυοά ἱττερβιί ἢὰς οχ 1118 8. 62, 
ὥσπερ αὐτὸ ὅ ἐστιν ἴσον, οταϊϑὶ ουπὶ ορί- 
τοΐβ Πἰρσῖβ, Δ, δὲ Τὰ, υῦυπι Ῥγεβοθα- 
βειῖ! αὐτὸ τὸ ἴσον, χαϊά πυϊαδτηοαὶ ορυϑ 
ἐγαΐ τερει ἰσπα  Νδϑο τορρὶθ ἀαθίτανϊ 
πιοχ ἴῃ δὲβ ἢ ἄλλ᾽ ἅττα ἰδόντες ἴσα οὐτὰ 
ΤΡ. Θχρύηροτγα αυπουϊαηὶ τὰ ἀπία ἴσα ἰπ 
Ἐκά, ροβίταπι, ιν. 
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᾿ ᾽; ’ Ἀ Ἀ “" Ὕ» ὕ ᾽ὔ Ἀ ΕἾ ᾿ 

ὅοι Φαίνεται; σκόπει δὲ καὶ τῆδε. ἄρ οὐ λίθοι μὲν σοι 
. ’ 2. , » νῃ ᾿" , ἂν Ἁ Ν ’ὔ 

καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ" οντῶ τοτὲ μὲν ἰσὼ Φαίνεται, 
Ἀ ᾽ ΝΜ ’ὔ Ἀ τὴ ’ ἥ . ἡ ἊΨ 

τοτὲ" ὃ οὐ; Πάνυ μὲν οὖν" ΤΙ δαί.) αὐτὰ τὰ ἴσα 
" ἡ Ν ᾽ὔ ᾿ , Ἃ ἐξ » 7 ᾿ ͵ ὐὲ ᾽ὔ’ 

ἐστιν ὅτε ἀνισᾶ σοι ἐφάνη, ἢ ἡ“ ἰσότης ἀνισότης; Οὐυδεπω- 
78 ἰεὺ ͵ ᾿ ΣΝ ΜΜλ3»ν ᾽ὔ εχ δ᾽ [ὰ “ 

ποτε γε, ὦ Σώκρατες. Οὐ ταῦτον ἂρ ἐστίν, ἢ ὃ ὃς, ταῦυ- 
’ὔ Ὁ Ψ»Ψ Ἀ ΨΝ ΙΝ 3 -" Ο 7 

τὰ τε τὰ σὰ καὶ αὐτὸ τὸ σόν. Οὐδαμώς μοι“ Φαίνε- 
κὰ 7 ᾽ Ἀ Ἀ Ε 7 γ᾿ “,Ἣ͵ΨΝΨ 

φαι, ὦ Σώκρατες. Αλλὰ μὴν ἐκ τούτων Ὑ, ἔφη, τῶν ἰσῶν, 
:- », ἤ Ε] ἢ ἋὍΥΝ [7] ᾿ - Ἀ . ᾽ὔ 

ἑτέρων ΟΥὗΤΩν ἐκείνου τοῦ (σοῦ, ομνὼς οὐὗτου τὴν ἐπι στη μνῆν 

. τῶ 
αὐτὰ "-ς.---" τότε ἃ, ποτὲ 1,, τὸ Δ, τῷ ρὲ 1Π.-- τότε ἃ, ποτὲ 1,, τῷ ῥ᾽ Π.--- 
χα ὅταν οὖν ἄλλο γρ Ὗ.---Ἴ δαὶ ΓΦ : δὲ ς..---ἢ ἡ οπχ ΛΕΟ.---ἢ οὐδέποτε ΛΕΙΙ,, οὐδεπω- 
ποτεγωγε Υ6] οὐδεπωποτεμοιγε ΡΤ Δ: γ᾽ 8.---Ῥ τε καὶ Γ.--ῷ -αμῶς μοι] ἰδοῦπᾶ ἴπ 

ἄρ᾽ οὐ λίθοι μὲν ἴσυ ΠΩ] Ηδα υἱ βοήρίᾶ 
βυπί, ἃ ϑοζτιδίο 1 φυντίατ, ἀηποπ ἵν- 
ἐεγάμλη ἰαρίάε8, φοῖ εἰπε ἱπέεν 8ὲ ὠψιαῖδς 
ἔϊσπαηε (Ἰλάοτα ᾿ἱπίδγ 58 το 8114}, φμαη- 
4μαπι 8ὲπ: εὐμίδηι, ἐαμεθΉ αἰἰϊχμαπάο ὄῃμα- 
ἕνα ε88ὲ υἱἀδαπέιν, αἰϊφμαπάο ἱπαηιαῖία 
(υἱ αυὶ Βοάϊα Ρυϊοῖ ξαμαῖϊα 6886, οἰάθσα 
οδάδπι αἰΐο ἐδωιροτε νἱ ἀδδηίῦ ἱπδραυδ! 8). 
Ὑοτγαμι ποὴ ἢἷς ρίαν, ορίπογ, ἀ6 μοπνὶ- 
πυπὶ Ἰυἀϊοῖο, φαοα 51 ἑαϊϑαπι ἔμοτῖς, τποιὶ- 
απάο ἔδοὶ!θ οογήρὶ αυδαῖ ; δ σθθυβ ἰρ5ὶ5 
δρίίυτ, ιϑαὰδ σον θπὶξ μυὶς βαπϑυὶ γοςδ- 
Ἀαΐϊααν εται, αυοὰ αἰϊυὰ ἰοπρα δβί 
4ῦδπι δοκεῖ. ϑϑοηδαιι ροϊί8 ΘρῸ ἰνι)8- 
πιο τραυἶτὶ τοσοῦ : δοϑέθηι ἱπρὺ 
ἐακδιαχεε ἐἶρπα αἰδὶ ἰαρίαὶ ρηοῦε αφεαίἑα 
ἀρραγετο, αἰδὲ ἐπεδψιαῖϊα : οοπέγα ὠφιαίο 
ἔρβιων, αὐτὸ τὸ ἴσον, ΒΟΏΡΕΥ ε880 ῳμαῖς, 
πε ἐπαψιαῖς. Θυΐ ὁεπϑὺ8 ἂἱ Βΐπο 

δλΐ, ὕστοὸ ἴσοι (Αυρ. εἰσὶ) τοροηθη- 
απ σοι σοπ)ΐοῖο : ἰτη ᾿γὼ τοτὲ μὲν --- 
τοτὲ δὲ, (5 ροκὲ ἐνίοτε ρᾶτιιπι βιπί δρίβ, 
ε Τυϑ. Ῥὰν. σεοϊρ᾽θπάππι τῷ μὲν---τῷ δὲ, 
ἥύδι βοπρτατγδη ϑοΠοἰ ἰαβίθβ απο 8η- 
ποίαν! : γρ. καὶ, τῷ μὲν--τῷ δέ. ἴὰ 
Ηἱδ ἱρίίοτ, ἄρ᾽ οὐ λίθοι μέν σοι καὶ ξύλα 
ἐνίοτε, τὰ αὐτὰ ὄντα, τῷ μὲν ἴσα φαίνε- 
ται, τῷ δ᾽ οὔ; νΝετιϊηοθις σοι δὰ φαίνεται, 
116 τῷ μὲν---τῷ δὲ δὰ ἴσα. ἤξινν. 

φαίνεται] Αὐρ. φαίνονται, τηὰ]δ ; υἱὲ 
δρυὰ Χρϑη. Ογτορ. πὶ. 8. 14. τὰ στρατεύ- 
ματα ἐγίγνοντο (οἂ, (ποι, ρτὸ ἐγέγ- 
Μετο, ΕἼΒΟΗ. 

τὰ αὐτὰ ὄντα ἴσα φαίνεται, τοτὲ δ' οὔἹ 
Ψεϊυῦ, φσης ἰαμέεβ μἰνγεβ βιυμὲ ἐπέον 86 
εἰημαῖδε, εἰ ρπα μάπισα ἐπέεν 86 αῳμαῖία, 
Ἠεὺ πιιξαπέμν ἴρβα, 86(1 εαὐξην πιιπεπέ ; 
ἑαπεη πον μεπχιια αἰδαΒ υμ θη  μΤ' ἐρηκα- 
δα, αἰΐαβ ἐπαημαίία: 5οἰοοῖ ἤου ἢΐ, 
ηὐᾶπᾶο ΠΟΙ ΔΙΏΡ 115 σατὰ Δ } 1085, δοὰ 

οὐτὰ ᾿πθαυδὶ τ, σοπιρδιαηίιτ, ἥυττι, 
αὐτὰ τὰ ἴσα] Ῥοπίίυτ πος ἰοσο υὲ αὐτὸ 

τὸ ἴσον, ἰάεα ἀφιμι αι 18, πὸ 80 ἀπὸ 
ἃπίπιο οορδίᾶ, αυοὰ εδὲ 'π βίπρυ]ασῖ, 
βεἀ 8 Ῥἰυγθα8, ᾳφαρὰ 65ξ ἴῃ ῬΠυτᾺ}} αὐτὰ 
τὰ ἴσα. ϑϊῖς ΟἸγιειρίοαοπιβ Οοά, 1. ὁχ 
ΡΙυϊατγοῦο, απεπὶ ἰοσαπι ἐπ ἔγαρυποπίϑβ 
εὐϊάϊπιας ἵν ν. Ρ. 741. Ὅτε ποτὲ μὲν ἴσον, 
ποτὲ δὲ αὐτὰ ἴσα Ἀέγει" ἢ εἰς τοὺς πολ- 
λοὺς ἀποβλέπων νόας, ὧν ἐν ἑκάστῳ τὸ 
αὐτὸ ἴσον" ἢ τὸ μὲν ἐν τῷ νῷ ἀποδοτέον, 
τὸ δὲ πεπληθυσμένον τῇ ψυχῇ" ἐνταῦθα 
γὰρ τὸ ἐν πολλὰ, διὰ τὴν ἐν αὑτῇ πρὸς 
ἑαντὴν ὑπόβασιν. Ῥτίοτ ταῖϊο, αὐ σταπν- 
πιδῖοβ, ἅπῖσ 6 ν γα δϑὲ : αυδινηύϑαι αἰί6. 
τὰπι Οἰγπιριοάοτγι5 ργοῦδὲ Ἰἰοοο ἱπϑάϊο, 
ἰπ εοάδῃ (σα, 1. Ρ. 178. καὶ πληθυντι- 
κῶς ὀνομάζει αὐτὰ τὰ ἴσα" τὸ οἷον διά- 
στημα τῶν ψυχικῶν εἰδῶν ἐνδεικνύμενος" 
ἐνδείκνυται δὲ ὅτι καὶ εἰς τὰ νοητὰ γίγ- 
νεταί τις μετάβασις ἀπὸ τούτων, λέγων 
ποτὲ καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον ἑνικῶς. δ υττ΄. 

αὐτὰ τὰ ἴσα] Ῥτο αὐτὸ τὸ ἴσον, πὶ 
Ῥαπησπὶά, ἃ. 7. Εἰ μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ 
ὅμοιά τις ἀπέφαινεν ἀνόμοια γιγνόμενα 
τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἂν, οἶμαι, ἦν" ε 
δὲ τὰ τούτων μετέχοντα ἀμφοτέρων ἀμ- 
φότερα ἀποφαίνει πεπονθότα, οὐδὲν ἔμοιγε 
-- ἔτοπον δοκεῖ. Μαυϊιυάϊπὶθ. παπηθτὰβ 
δά μιθοσὶ ἴῃ μἷ8. ροίοϊ!, χυοπίαπι του 8}}- 
ἰδεῖς νοὶ βιμαὶ τότ} πιο ΘΝ ὈΠπῸΠι 
σομεϊποι, 5βεοὰ δὦ ἄυο οετία σαΐθγίασ, 
Ησινυ. 

οὗ ταυτὸν ἄρ' ἐστὶν, ἦ δ᾽ ὃς, ταῦτά τε 
τὰ ἴσα, καὶ αὐτὸ τὺ ἴσον) Βθπθ δὰ νοτ- 
θυ τρδιάιε Εἰοῖπαϑ, πον ἑάδηι βιιπὲ ἵκδὸ 
ἐημαῖϊα, αἔιο ἔρϑεηι Ὄφιεαίος ταῦτα ἀθ. 
πιομϑίγαιιτο ἀϊοϊταγ, ἐδ ἐπε σἑ δ, τεῦ 
βἰπρμϊανῖνιϑ. ϑόϊο ῥγοχίπιθ ἐκ τούτων --- 
τῶν ἴσων. δ νττ. 



104 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

, Ν Ν , " ,ὔ 
ἐγγενόηκάς σε καὶ εἰληῷας; ᾿Αληθέστατα, εῷη, λέγεις. 

᾽ ““ «ἡ 6 ΄ μ᾿ ἣ ΄7 5 Ἂ » ΄, ͵ 
Οὐκοῦν ἢ ομυοίου οντος᾽ τούτοις" ἢ ἀνομοίου; [Πὰνυ γε. 

, “ 3 “- » ὦ 3 δ 7 ἡ ἷ ἱ Ἂ δὴ Ν 

Διαφέρει δέ γ᾽, ἢ δ᾽ ὅς," οὐδέν. ἕως γὰρ! ἄν" ἄλλο ἰδὼν 
Γ Ν ᾽ὔ -“ ΕΝ Ε 2 ’ὔ Ι Ψ 4 " 

ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο ἐννοήσῃς, εἰτέ ομοίον εἰτε 
͵ "“ ΕΝ Ν , 

ἀνόμοιον, ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι." 
Ν " 7 ΡΟ Ὗ] "Ὗ» ᾽; 

Πάνυ μὲν οὖν. [ἃ. δᾷ.] Τί δαὶ τόδ᾽ :Ρ ἢ δ᾽ ὃς. ἢ πάσχομεέν 
Ν Ν 52 " 7 ΝἾ “Ὁ " Ἁ . ͵; 

τι τοίουτὸν περί τῶ ἐν Τοῖς ξύλοις φεῖ καὶ οἱς νυν δὴ εἐλεγο- 
τον »“ Κ 8 Ὁ' ’ -». ὦ ἐ᾽» ᾽ 6 ἱ 

τι, ἢ, 39, ὑνεν τοῖς ἐσοις; ἀρὼ Φαίνεται ἥμοῖν οὕτως ἰσὰ εἰνᾶί ὡς πε 
2Ξ ΩΝ Μ Υ Ἃ ἐνδεῖ 7] - Ἀχ "Ὁ" 

Το ὁ {07} ισΌν, ἢ ἐνῦξέ τί ἐκείνου Τω βῆ ΤοιΙουΤΟν εἰ- 

ΗἩ.--- ἐνενύηκας 1 δὲ χα Η, ἐνενόησας τ Γὶ, ἐνενόητον ὃὺ Η, ἐκνενόηκας [οτίδ556 μζῖ 
Δ.--- ἀλήθειαν ἔφης λέγει Δ.----ἴ Ἰασὰπᾶ ἱπ Η.---ε ἀνάμνησις Δ.-- ἢ δ' ὅς οπι Δ. 
“--᾿ ὅταν Δ: ἰπ Η ᾿δουπῃβ.--τὸ γὰρ οπι ΔΙ, ἀο]εῖ ΘΟ, δάρτα ροηϊ! 71.--Ε ἂν ὁπι Π; 
οὖν Δ.----ἰ ἐννοήσαις Δῷϑ.----ἰὸ ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον ΔΙΠΦΟΒ: ἀνόμοιον εἴτε ὅμοιον 
Ὡς, τ ἀνάμνησιν εἶναι γεγονέναι Ἡ.--- δὲ ΓΔΛΠΟΕΒΟΘΉῊΉΠΠ]μ,4.---Ρ τόδ᾽ οτὐ ΖΔΙΠΦα. 
--- τε οἵω Π.---ἴ δὴ νῦν Γ'.--- ἐλέγομεν ἴσοις Δ, ἐλέγομεν τοῖς ἴσοις τοἵτ Ὑ : ἐλέ- 
Ὕομεν ἐν τοῖς ἴσοις "ς.---ἰ οὔτε Δ.--- τό ΤΠ, τὸ ὃ α, τὸ ᾧ ΔΦ εἰ οοτγ Ὑ.--ῦ ἴσον οἷσ 

ἍΠ.--" τῷ Ἃ οἵ ρσ Π δὲ οοῖῦ ὙἉ, τι τῷ Ξ.--- μὴ οτὰ ἘΓΛΕΦΕΘΗΠΙ, εἰ ρτ ΠΥ 5.--- 

ἕως γὰρ ἂν] Νὸοπ ἕως ἂν, φιαημῖϊι, 
864 ρμοίΐι8 ὅταν, φμαπάο, ϑεῃίεπεα τὸ- 
αυϊῖ, Α Ταῦ, ἀροβὲ γὰρ, υπάς σοπ)οὶαὶ 
ΔἸ υἷ8, ὡς, ἐὰν ἅ, παπὶ, φιαπάο αἰϊμὰ 
οὐπϑρισαξμβ εἴθ. Θυδηαθδαν πα ἐὰν αυἱ- 
ἄθιη 8815[λοἱΐ, αρ ϊβδιηυταηαδ ἔογεί ὅταν 

ψεὶ ὅταν γοῦν.---εἴτε ἀνόμοιον εἴτε 
ὅμοιον. Τὰ. εἴτε ὅμ. εἴτε ἀνόμ. Ἰπέτα 

. δδ. ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ὃν ἣ 
ὅμοιον. Ἠξινυ, 
ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγο- 

γνέναι)] Μετ ΕἸΟΙΠῸ5 : πθοθδ8β6 68ὲ, μἶπο 
τειηϊηϊβοοπείαπι ρμγουθηῖγα, αἱ ρτὸ αὐτὸ 
Ἰερίββε αὐτῷ νἱἀθαίυτ. ϑ'ϑἀ πευΐγα ἰεοιῖο 
Ῥιουδθέϊθε δηθὰ ναθϑὲ, στ ποῖ θυ πὶ, 
αύθτα δυρυπιθηίδίοτῖ8 ΠῸΪᾺ5. πΘΧῸ5. εἰ 
ταῖζο τρηυϊτὶῖ, ηυϊάθην Ἰδροπάμπι ρὰ- 
ἴρπι αὐτοῦ Ἰάσυο τοΐοσεπάαι δα μγροοθα, 
ἄλλο, εἴτε ἀνόμοιον εἴτε ὅμοιον. ΗΕυβν. 

αὐτὸ ἀνάμν. γεγονέναι] αὐτὸ, ες. τὸ 
ἄλλο ἰδόντα--- ἄλλο ἐννοῆσαι. ΑΡ Ἦριι- 
ἀϊο σοπιιθπάβέυπι αὐτοῦ νεὶ ρῥτορίοτοα 
αἰβριἰοθί, φαοὰ ααῦπι δα ροβίθυιιβ ἄλλο 
μος ρΡουτπθδΐς, δοουταΐα 5:}}} ταίΐο τούτον 
},, 1. δαρ)ίατοί, Ηειν ο. 

8, δ2. τί δαὶ τόδε:] Αὐυρφ, τί δὲ τόδε ; 
Τυῦ. τί δέ; ἤεινν. 

ἐν τοῖς ἴσοι] οϊοπάσπι δδυᾷ ἀμ ῖθ 
βος ἐν, ΗΕΙΝῸ. 

ἐν τοῖς ἴσοι] Ῥοβίγθιππι ᾿ς ἐν τοῖς 
ἴσοις, ῬΤῸ βρ] οὶ ἴσοις Ροβὶϊαπι, 6χ τὸ- 
ἀυπάδπιϊα Ῥ]αιομῖςβ ἱπίογργείαπά μη Θπΐ, 
Δυΐ, ἀεἸθίο σομηπιδίο, τα ἀθπάσπι, ἡπ 
φηοίίο ἔπ γοὐιιϑ ἀσφμαϊδι5 πιριεγαυϊμιιὶ 
οἵ ν, ὁ. ΐου, ΟἸγυ5, ΟἿ᾽, χχαν, ρ. 466. 

Α. τὸν αὐτὸν ἄνδρα νῦν μὲν ἐν θεοῖς λέ- 
γειν, νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἀνθρώποις. υττ, 

ἴσονῦῇὈ Αὐεβὲ ἃ Τὰῦ. ΕἸβση. 
τῷ μὴ] Ῥιοήφᾳυθ ρτὶ οπίαιηὲ μή, 

Ψομεῖ, ἃ. γιπά α ΒΟΡ ῈῈΕ α. Θυὸ 
Ομἶ580, ρτὸ τῷ ταϊϊο γθαυϊγαὶ τοῦ, ἘτρῸ 
νϑίιιβ ναι οίδβ ἕος ἰοοο [υΐββε νιάοίιγ, 
τοῦ τοιοῦτον εἶναι, οἱ τῷ μὴ τοιοῦτον 
εἶναι. ϑΒΙπραϊατ8 τοιοῦτον, 5801 ὁπα]- 
Ιαψα ροπίϊυσ ῥτὸ ρίυτϑ!ὶ τοιαῦτα, αυὶ Εἷς 
τοαυϊγοθαίυν, υττ. 

ἐνδεῖ τι ἐκείνου τῷ μὴ] πες ἀοουγαίία5 
ἐχροπάοηβ δοάεπι γε ΐτα βευπιοηθι ἰπίε]- 
Ἰῖρεβ, 8δο 8ῖ βοσϊρίυπι ᾿θρθγοπιιβ ἢ ἐνδεῖ τι 
ἐκείνου (τοῦ ἴσου) τῷ ἐνδεῖν τι αὐτοῦ. 
Νὰπι αυὶ, αι 80, δἰϊΐοσ ἐνδεῖ τι τοῦ ἴσον, 
αυδι 60 αυοά ποπ δϑὲ τοιοῦτον οἷον τὸ 
ἴσον ἼΤαμ ἐνδεῖν τινος, ΘΡΈΤΕ αἰΐηια τὸ, 
5115. οδὲ {πυπι ; αυδπὶ ἧπ πιοάπηιν ἢ, ], 
Ροδίξυπι εϑὲ νοσδθαϊαπι, νἱκ 8188 υϑαυδηι 
ϑυγρδῖιπι τερετῖᾶ8, δηΐᾳυθ ἱποογίδ 
μῶο οϑὲ ἃ δ τ18 Νῖ8δ, ἰθςῖίο, σαυα. Αὐρ. 
οἱ ΤΌ}. μὴ οπιτίδηῖ, Ουο οπῖδβο, Β]8- 
οι 8 πᾶ πὶπὶ γνάθου Π}}ν} γοϑε 1886 ΟΟΓ- 
τῖροπάο : ἢ ἐνδεῖ τι ἐκεῖνα τοῦ τοιοῦτον 
εἶναι οἷον τὸ ἴσον. 46 Ἔδρ. 1. Ρ. 345. 1). 
ἐπεὶ τά γε αὐτῆς, ὥστε εἶναι βελτίστη, 
ἱκανῶς δήπου ἐκπεπόρισται, ἕως γ᾽ ἂν 
μηδὲν ἐνδέῃ τοῦ ποιμενικὴ εἶναι. υδῃ- 
αύδιῃ ἰδία μὴ 5] Αἰ1] οοὐά, ρτεβίαγθηί, 
ΟΠ ΘΡῸ ἰδοῦ ἐσπίδτοιῃ ροτῖπᾶάθ 80 ιὶ- 
Ὀλίαπι ἰι. 1. νοσυΐαπὶ δίαυθ ἀθ ἤδρ. 1. 
οχίτ, οὐκ ἀπεσχόμην τοῦ μὴ οὐκ ἐπὶ τοῦτο 
ἐλθεῖν ἀπ᾽ ἐκείνου, εἴ σΘμέθπὶβ ΑἸ 115 ἰοςἶϑ. 
Ηεξινν, 
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ν᾿ Ψ Α ΝΜ ν᾿ ᾽ ’ Ἀ ’ὔ ͵ “ 

ὑαιῦ οἷον τὸ ἰσον, ἢ οὐδέν, Καὶ πολύ γε," ἔφη, ἐνδεῖ. 
᾽ »“-ὦ Γ »᾿ ΓΙ 7 ἴ᾿ Ἁ ᾽ ’ Ἢ ᾽ὔ 

Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδὼν ὀννοήση ὅτι βούλε- 
Ν " ΠΝ ΞΞ κ᾿" ἐὰν με ᾿ “ὌΞΨΚΝ 

σαι μυὲν τοῦτο, ὃ νῦν ἔγω ὁρῶ, εἰναι οἷον ἄλλο τι τῶν ὀντῶν, 
ΕῚ δεῖ δὶ ΧΡ Ε δύ “ ς 5 “ἃν »"» ΠῚ ᾽ 
ἐνόει ὃε καὶ" οὐ δύναται τοιουτον εἶναι οἷον" ἐκεῖνο, ἀλλ 
Ψ' ,ὔ »}ὔ ἈΝ “, " 

ἐστι" φαυλότερον, ἀνωγκαϊόν ποὺ τὸν σοῦτοϊ ἐννοοῦντα τυ- 
"“ ᾽; ᾿᾽ - Ἀ »Ν ͵ 7 

χεῖνδ προειδότα ἐκεῖνο ᾧ φησὶν αὐτὸ" προσεοικέναι μέν, ἐν- 
, ΐ ΝΟ ΝΥΝ ᾽ ,»}ὮἮκΚἪ ΑἹ “ 

δεεστέρως' δὲ ἔγειν; Ανάγκη. ΤΙ οὖν; τοἱ τοιοῦτον “πε- 
ὔ Ν φ " “ἁ ᾿ ; Ἃ ΕΙ Ἁ »Χ Ἀ 

πόνθαμοεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὔ, περίν τε τὰ ἰσὰ καὶ αὐτὸ τὸ 
Ψ Ι , Ε "“ Ψ φ " ’ 

ἰσον; Ι[αντάπασί γε. ᾿Αναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδένα νὰ 
ΝΟ ΨΜ ἂψ ’ὔ -" , “ ων "2 

τὸ ἰσὸν πρὸ ἐκείνου τοῦ γρόνου, ὁτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ 
᾿ ᾽ " [ἢ » ἡ Ν “"“ν Ἢ “ σα ἐνενοήσαμμιεν" ὅτι ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτ᾽ εἰναι οἷον 
ΝΙΝ " Δ,» ,ὔ ε “ τὸ ἴσον, ἔγει} δὲ ἐνδεεστέρως. "Ἔστι ταῦτα. [. δ3.} 

᾿Α Ἁ , Ἁ δ ι -« Σ Ἀ Ψ Ν » 

λλὰ μὴν καὶ τοῦε ορμνολογουμνεν, μυῆ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐγ- 
᾿ ᾽ὔ Ἀ Ἁ εν Ι] - “ἡ :] Α,ΜνΝΝ »» 

γενοηκέναι μηδὲ δυνατὸν εἰναι ἐννοῆσαι ἀλλ᾽ ἢ" ἐκ τοῦ ἰδεῖν 
δ ἢ ἌΝ Ν -" ᾿ ᾽, »Ν Ἀ 
ἡ ἄψασθα, ἢ ἔκ τινος ἀλλῆς τῶν αἰσθήσεων: ταὐτὸν δὲ 

’ »"Ἵ Ὄ ͵ ΣΝ Ν Ν ἣ ΄ , 
πάντα ταὐυταῦ λέγω. 'Ταυτὸν γὰρ ἔστιν, ὦ Σώκρατες, πρὸς 

Υ͂ αὐτὰ εἶναι Δ, εἶναι αὐτὰ τὸ Ὑ΄--- καὶ Δἀὰ ἩΓΔΕΠΥΦΟΘῊΗ],8. 8 γε οτὰ 6.---Ὁ καὶ 
Ὁ. ἈΓ Γ--πἰ τοιοῦτον οτὴ 1.---ἰ ΠΡ τὶ ἴσον οἷον. -- ἀλλ᾽ ἀλλό ἐστι τὰρ Κ1.---ὖἴ τούτου 
Ϊ,.- -ξ τυγχάνειν Φα5 εἴ τὴς Ὦἴ, τυγχάνει Δ.---" φῆς ἑαυτὸ Η.---ἰ ἐνδεέστερον 1.--- 
} τὸ οπὶ ΔΠΦε, ἀδίει α.--- περί.. ἴσον οτὰ 1,.--- τὸ ἴσον αὐτὸ Ο.----ὦ προδιδόναι ᾿Σ 
Λ.-- ἐννενοήσαμεν 1, ἐννενοήκαμεν Ἐ.---" παράγεται Η.--- ἔχειν Δ.--- τοῦτο Ἦ. 
-- ὡμολογοῦμεν οοΥτ Φ.--- ἢ οἵα Π.--ἰ ἰδεῖν καὶ 1), ἰδεῖν Ἡ.---" ταύτη γε πάντα 

πολύγε] Ψίπάοῦ, ἃ ΒΟ ΒΕ Ε, γὲε- 
πεῖ, Α Β, καὶ πολύγε. δ υττ, 

καὶ πολύ γεῖ Βοοορίαᾶ 78πὶ ἃ ΕἸΒΟΙΘΤΟ 
δχ Ατὑρ, οἱ Ταῦ, μαγίουϊα καὶ ἱπ Ἐκ, ὁχ- 
οἰάϊε.----τοιοῦτον εἶναι οἷον ἐκ. Ῥοβί εἶναι 
ἐπιοε)θοίαπι ἧπ Πἰρτῖθ βοτὶρεῖβ δἀλιίβυθ 
ἴσον ᾿ς δὲ ἐπ αδίνεγβαπι βοςσζαΐθβ, ποθὴ 
διπρυϊαῖπι ἀ6 ἐραυδ!]ῖ Ἰοηυΐατγ, δάθο πᾶ- 
πἰξοβίαπι οὶ ἔσαυάϊΐβ, οὐ ἰὰ πὸ Εἰβοίοσ, 
αλάθιι ἴρσγα ἱπ ἰοχία ρμοίμοτιε, Ἐδάσπι 
Θ τὸ ᾧ. ὅβ. προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦ- 

τα εἶναι οἷον ἐκεῖνο, ἔστι δὲ αὐτοῦ φαυλό- 
τερα. ἘΠ ᾳυϊϑυβασδαπι αἰχὶὶ τοιοῦτον ἴσον 
Ριὸ οὕτως ἴσον ἢ Ἐχρυπροπάμπῃι νετθιπὶ 
Ῥηπνυ5 ταοηυἱ ΜΙυαρσίυ5, ξεν. 

. σον οἷον ἐκεῖνο] ἩΜυδρίαπει ρτοῦο ἀε- 
Ἰθπΐθπι ἴσον. Οτδοα ηὐϊάθιπ Θχθιηρ δ 
ΟἸαπὶα ΠΆΡαπί; δὲ ποῖ μδρυΐθθα νἱἀ θέαν 
οοἄδχ ὑπάς 5᾽ου]8 Κ᾽ ογβῖο [δοῖδ εδί, συ 
1 τϑάθϊξ : ἀοβοὶξ αἀμέφηι, δὲ πεφιιέ ἑαὶς 
483. φιαῖε ἐϊμα, ἰηθηῦ εδὲ ἀειετίμδ. 
γυττ. 

ἀναγκαῖον ---- τυχεῖν προειδότα ἐκεῖνο 
κι το Δ. ΟἸγωρ. Ὅτι γὰρ δευτέρα ἐστὶ 
ων" ΕἾΝ αὐτὴ ἣ μετάβασις. εἰ γὰρ 

πρώτῃ ἦν, οὐδὲν προστιθέναι ὅλως ἠδυνά- 
μεθα, οὐδὲ μετάβασις ἐγίγνετο. ὁ γὰρ 
τὴν εἰκόνα Σωκράτους θεασάμενος, μὴ πρό- 
τερον δὲ τὸν Σωκράτην θεασάμενος, ἵστα- 
ται μέχρι τοῦ εἰκόνος. ἘσΈΒΤ, 

ἀναγκαῖόν που] 81 βαρρίοαβ εἶναι, 
ΠΌΠᾺ ἢἷσ εὐὲ βεγιπουΐὶβ ἀνακολουθία. 
Ἦεινυ. 

τὸ τοιοῦτον πεπόνθαμεν)] ΑῊ 516 αἢὲ- 
εἴην, Ἅε1, ΑῊ ἐαὶς φωεῖα ποϑὲδ οοπνέϊη- 
εἰς, ἱ. 6. απὲπιο ποβίσο, 51 ρᾶυ]ο δηΐθ, 
δὶ οβὲ ἦ πάσχοιμέν τι τ. ἙΤΈΡΗ, 

τί οὖν; τὸ τοιοῦτον] Οοά, ΤΡ, τί 
οὖν; τοιοῦτ. --- ἴπι 18 πάντα ταῦτ᾽ εἶ- 
ναι οἷον τὸ ἴσον ϑιερμαπυβ εοπ σοῖς πάντα 
τοιαῦτ᾽ εἶναι ; αἰΐὰ8 σοπ)ϊοὶδὶ πάντα ταῦ- 
τα τοιαῦτ᾽ εἶναι 6 Ἐϊοϊηΐ νευβίουθ, αθη8- 
οἴνιιβ οοπατὶ φνάάεια ἤσε οπρεῖα ἑαϊα 
ευαάίογο, φμαΐε 68ὲ ἔρβωμι εἴς. ταὶ να}- 
δῖ ἱπίοστα ῬτΌΥΒΙΒ νἹθθηίογ, ΗΕῚΝ, 

ᾧ, 58. ταυτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω 
Θυοα ἱπίογ ᾿μβο εἰπραία, τὸ ἰδεῖν, τ 
ἅψασθαι, τὰς ἄλλας αἰσθήσεις, ἀἰβοη τη 5 
οεῖ, ἰὰ 56 Π1}}} ἢν 1. Οὐταγ ἀϊοϊί, δ 
οὐποία 5:01 οοάδαι γϑάϊτε, Ἀ]δποπ. Ἔ 1δ. 

1, ἴδ. 
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Ἷ 7ὔ ΩΝ ς 7ὔ Ε Ν Ἁ ΝΙΝ 

γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὁ λόγος. ᾿Αλλὰ μεν δὴ ἐκ γεῦΐ 
»᾿ » Ὁ} “-, [ ᾽ὔ Ἀ}᾽ »"“ Ε ’; 

σῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν 
᾽ ᾽ὕ ΨἾ ἢ “χ εἶν Ν ΠῚ Ζ Ἀ ᾿ -"Ἷἵ ὃ ᾽ 

ἐκείνου τεῦ ὀρέγεται τοῦ" ὁ ἐστιν ἰσον," καὶ αὐταῦ ἐνδεέσ- 
“ἃ ἴω ’ [2 

φερᾶ ἔστιν. ἢ πῶς λέγομεν;" Οὐτως. Πρὸ τοῦ ἄρα" 
ΩΝ -“ ’ὔ δὼ 

ἄρξασθαι ἡμᾶς ὁρᾷν καὶ ἀκούειν χαὶ τἄλλα αἰσθάνεσ- 
» ᾿" ᾽ὔ ΕΣ ᾿ » “ΨΓῃ 

θαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἰσου, 
ΓΙ ΜΝ »» 7 Ἀ 

ὁ τί ἐστιν, εἰ ἐμέλλομεν τῷ 
" "“ ᾽ Υ ΕΣ ᾿] "" 

ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἰσὰ ἐκεῖσε 
,» { ἰὼ - Ν ’ ἔ " 5 : “- 

ὠὐνοσειν, οὁΤὶὲ προθυμεῖται μὲν παντὰ τοιαυτῶ" εἰγῶν ΟἿΟΡ 

Δ.---ν τε ἽΠ.---" γε ΓΔΦΟ9.---τ τοῦ ἩΔΠΦΟΟΘΒ εἰ σοιτ Γ᾿: τοῦθ᾽ "ς.--ἢ ὦ Τ΄.--- 
: ἴσον..«ἔστιν ογἵὰ ρὲ Γ.--- λέγωμεν “.---ῬὉ πρὸ τοῦ ἄρα ἸΔΙΠΦΟΞ εἰ σοτ Γ : πρὸ γὰρ 
τοῦ "5.---Ξ ἄρξεσθαι 5.--- καὶ ἀκούειν ἽΠ᾿: ἢ ἀκυύειν "5.--" εἶ μγ Γ' ἢ οοτγ Γ.--- 

Ὁ. τελευτὴν καλεῖς τι τοιόνδε Ἀέγων οἷον 
πέρας καὶ ἔσχατον ; πάντα ταῦτα ταυτόν 
τι λέγω. Ἴσως δ᾽ ἂν ἡμῖν Πρόδικυς δια- 
φέροιτο εἰς. ΗΈΕΙΝ. 

ἀλλὰ μὲν δὴ] ϑοχοθηιῖε8 5ἰς Ἰπποιῖ8 
Ῥδυζιο !β ᾿ἶδοθ ποβοῖὶο οὐσ οἴδηβιβ 
ἘΠΒΟΒΟΤα5 πἰς εἰ ἀδησαα ἴθ Ῥ]δίοηα 8}185 
τοροβυθηξ ᾿Αλλὰ μὴν δή. Ναυβαυδαι ἷς 
δὴ ροδιίαπι ροβί μὴν τορεῖδ8. ιν. 

τοῦθ᾽ ὅ ἐστιν ἴσον] δίοχ τοῦθ᾽ 0886 5ι:- 
Ῥεινδοᾶποα νἱάἀφίαγ: ρτρβουε πη ααυπι 
αὔβαιο 1118 ἐαπάετα βοπίθηϊδπι πᾶθοδ- 
ΤΠ.Ὲ15 αυδ πη εἴ ἴἢ ῥτϊπεῖρίο Πυ)ὰ8 ραρίηδ, 
ὑπεὰδ ἤδθῸ πη πδγυηΐ, ΘΤΕΡΗ, ὁ 
Μεθ τοῦθ᾽ ὅ ἐστιν ἴσον, αἱ μα] οΞΒθπι, 

δ οσοπίοχιϊδ οἰδοῖοπαα νοϊυῖε Εὐτβίογ : σὰ- 
78 βϑθῃιοηταπι ββθηβίομθ σοταρτοθαν 
νὰ ἀοοίυβ πη Αοἰΐβ Εγαὶε, Τὐ ρϑθηβὶθιβ 
Α. 1749. ρΡ. 31. Ἐρὸ νϑῸ πὺῃ Ἀ3βθ μου, 
π8πὶ νοῦ ὅ ἐστιν ἴσον πὰ}}ὺ πιοάο ἀ6- 
Βοπὶ ἱπάμοῖ, αὐ ϑυοσδίθβ δὶς μογβρίσαϊ- 
ἰδεϊ σοπβυϊαθυὶς, 18, οὐ ἐπι 6 Πρ γθίαυ π)δ- 
Εἶβν φιο Ξροοίαγοί ἐκεῖνο" ἀξϑαρτα ἐκείνου, 
τοῦ ἴσον. ϑεὰ ρῖτοὸ τοῦθ᾽ ὁχ Αὐρ. τερο- 
8 πηι τοῦ, πδι τὸ ὅ ἐστι Ἰάεπι εβί φαοὰ 
τὸ ὃν, δίᾳῃθ δάθο τοῦ ὅ ἐστιν ἴσον Ἰάοπι 
ἀθοϊδιαὶ αυοὰ τὸ ὃν ἴσον, ν6] αὐτὸ τὸ 
ἴσον. ϑῖε ς. 20. τὸ ὅ ἐστι 68ὲ τὸ ὄν" εἰ 
α. 41. ἡ οὐσία τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὅ 
ἐστιν, ἢ, 6. τὴν τοῦ ὄντος. (τ ΐογαπ ῥτὸ 
ἴσον Τὰ. Βαρϑὲ τως" δὰ ἢ θγιῖαβ βου θεγα 
γοϊυϊέ τέως, ἢ. 6. πρότερον᾽ ΕἸΒ(Η. 

τοῦθ᾽ ὅ ἐστι»)] Ἐεοιυ5 Μπά, Α ΒΕ 
Ο. ρτὸ τοῦθ᾽ ἀδπὶ τοῦ" Ο, ρτϑίθγοα ᾧ ριὸ 
ὅ. Αἰϊάταθη νετυ5 εβῖ ὅ᾽ ηὐΐρρα σοηιῖ- 
ποὶ Ρεηρ!ιρδϑὶπ ΡΓὸ ὄντως ὃν, ἴῃ δα 581- 
ἴθι ἀδυγρδίδιῃ : σψ]}}1, ἴῃ μοκίρτα 
Ρᾶτίε Ῥῃαδυπίβ δ. 22, τοῦτο, ὅ ἐστι. 8. 
44. ἔχουσα τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὅ ἐσ- 
τιμ τοῖα ῬΙβάτο Ρ. 845, {΄, καθορᾷ δὲ 

“α ἐπιστήμη, οὐχ ἢ γένεσις πρόσεστιν" οὐδ᾽ 
ἡ (ἰορεπάνπι ἢ) ἐστί πον ἑτέρα ἐν ἑτέρῳ 

οὖσα, ὧν ἡμεῖς νῦν ὄντων καλοῦμεν" ἀλλὰ 
τὴν ἐν τῷ ὅ ἐστιν ὃν ὄντως ἐπιστήμην οὖ- 
σαν---ἰ Ὑπεαῖ, ρ. 153. Ε, ΟἸγταρίοσυ- 
Τὰ (σά. 1. Ρ. 62, “Ὅτι τὸ ὅ ἐστι δηλοῖ 
μὲν καὶ τὸ ὕντως ὃν, δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἀπηλ- 
λαγμένον τῶν ἐν τῇ γενέσει περιφνομέ- 
νων, ΝΥ υττ. 

τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον} 1. 6. τοῦ ὄντως ἴσου. 
ὕε 8. 54. οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο ὃ 
ἔστι, ἱ. 6. τὸ ὄντως ὕν. [τὰ ὃ ἔστιν ἐν 
Ῥάτγηῖθη. ᾧ. 7. Ορρομπίίυγ τοῖς τοῦ ἑνὸς 
μετέχουσιν. ΤΡ]α. ξ. 15. αὐτοῦ δούλου, 
ὃ ἔστι δοῦλος. εἰ Κ.16, Ἑ κάστη τῶν ἐπι- 
στημῶν, ἢ ἔστιν, ἑκάστου τῶν ὕντων, ὃ 
ἔστιν, εἴη ἂν ἐπιστήμη. Ἢ δὲ παρ᾽ ἡμῖν 
ἐπιστήμη, εἴς. ἴπ νοτθὶβ 88 τοῦ ὃ ἔστιν 
ἴσον νἱτοδᾶπι ἱπ Εἀα, βοτὶρίυταιῃ τοῦθ᾽ ὃ 
ἐ. ἴ. εἐπιθπάδνετας ἰδπι ε (οά, Αυρ. 
ΕἸἰβοῖιθσ. αι Ῥατῖβ. ἢ πῶς λέγομεν ; 
Ἠεοίθ, ορίποσ. Ὑ΄. ποῖ, δὰ Ὑβεαίος, , 
718. ἤεινυ. 

πρὸ τυῦ ἄρα] Ἠδπο 6 Τυρ. εἰ Ῥαᾶτ, 
Ἰθοῦομι τὰ ἰοῦ να]ραίβ. πρὸ γὰρ τοῦ ἄρ. 
θαρτιαι Δτρυιπηθη δ] 01}}85 ἰθ ΠΟΥ, βὶ χαϊάξια 
διξοο σοῃοϊαβίοπετη ἰδοίαξ 6 ῬΓ ΤΟβοῖβ, 
Αὑρ. πρὸ ἄρα τοῦ ἄρξ. ἀπά πδία οὐϊῖο- 
πυπὶ βογρίυτα. Εχ δοάδοιυιθ Τρ. ῥτὸ 
ἢ ἀκούειν τοροϑυϊ καὶ ἀκ. 5:16 ρδι}}Ὸ ρυϑὲ 
ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς ἄλλας 
αἰσθήσεις εἴχομεν, Ατὰρ. ἢ καὶ τὰ ἄλ. 
αἰσθ.--- Τὰ Ταῦ, εἰληφέναι ῥτὸ εἰληφό- 
τας. εξινυ. , 

ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται} ἀνοί- 
σειν ἢ. 1, βραχυλόγως ροβίίαν) ὑγῸ ἀνα- 
φέροντες ἐνθυμεῖσθαι. ϑ᾽ τα ΠΟΥ ἀθ Ἰορν, 
ἢ], ρ. 686. Εἰ, ἐννοῶ γε μὴν, ὡς πᾶς, ὃς 
ἂν ἴδῃ τι μέγα καὶ δύναμιν ἔχυν πολλὴν 
καὶ ῥώμην, εὐθὺς ἔπαθε τοῦτο, ὡς εἴπερ 
ἐπίσταιτο ὃ κεκτημένος αὐτῷ χρῇσθαι---: 
θαυμάστ᾽ ἂν καὶ πολλὰ κατεργασάμενος εὖ- 
δαιμονοῖ. Χεπορῇ. Απαρ. ἢ, Ὁ. 8, ἱκα- 
νὺς δὲ καὶ (ἦν) ἐμποιῆσαι τοῖς παρυῦσιν, 
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ἐκεῖνο, ἔστι δὲ αὐτοῦ φαυλότερα. ᾿Ανάγκη ε εκ σφῶν προει- 

ρημένων, ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν φεὶ 

καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις εἴχομεν: Πάνυ 

γε. Ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων" 

Ἀ 

τὴν σοῦ ἴσου ἐπιστή- 
᾿ς ῥμῆν εἰληφέναι: Ναΐ. Πρὶν γενέσθαι ἀ ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγ- 
πη ἡμῖν αὐτῆν' εἰληφέναι. "Ἔοικεν. [δ- δ4.] Οὐκοῦν" 
εἰ μὲν" λαβόντες αὐτὴν πρὸ σοῦ γενέσθαι τ ἔχοντες ἐγενόμε- 
θα, ἤπιστάμεθα καὶ" πρὶν γενέσθαι καὶ εὐθὺς 5 γενόμενοι οὐ 
μόνον τὸ ἶσον καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ἀλλὰ καὶ 
ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα; οὐ “γὰρ περὶ τοῦ ἰσου νῦν ὃ λόγος 
ἡμῖν μᾶλλόν σι ἢΡ καὶ περὶ αὐτοῦ" τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ 

τοῦ “ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου, καὶ ὃ περ λέγω, περὶ 
ἁπάντων οἷς ἐπισφραγιζόρυεθα" τοῦτο, ὃ ἔστι, καὶ ἐν ταῖς 
ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. 

ξ, εᾺ Ὗ. 

Γ πάντα οτὰ (.---ὃ δηίε τοιαῦτα οηιϊδὶ τὰ οατὴ ΔΙΠΦΟϑ.---" φαυλότερον ΔΙ.---! πον 
ου 

ᾧ-.---ἰ ἔχομεν Η.---Κ τούτων ἅ{, τούτου ΔΕ.---ἰ αὐτὴν οπὶ Φ8.---πῖ οὐκοῦν ογὴ Ργ ΤΠ. 
--- μὴ Ἐ.--» ἠπιστάμεθα ἂν καὶ ςοΥτ ᾧ.---ν ἢ οἷν Ὁ οἱ ργ Π.--- καὶ περὶ αὐτοῦ α. 

ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. (Οοπῖ, ποίαϊα 
Δ Πιγϑϊά, 8, 41.---πάντα τοιαῦτα εἶναι. 
πάντα 80, τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων. ἴσα. 1π- 
συ]οδίππι ἴῃ δΐ8. τὰ δηΐε τοιαῦτα, ηυοάᾶ 
τηδληϊΐοβίο δὰ οἷον τοίετέασ, οπιϊβϑὶ οὑπὶ 
Τὰ. Πεινν, 

8. 64. οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο, ὅ ἐσ- 
τι) φυΐφιιδ ἐββεπέϊω βἰβηιπι ἐπιργϊηιΐηιι, 
φῶ ποιπΐιδ ἐϑβοπίϊα ἐπδὶρπῖημιβ. 816 
ῬΙΣΙΈΡ. ρ. 78. Ἐ. ἐπισφραγισθέντα τῷ 
τοῦ μᾶλλον καὶ ἐναντίου γένει, ἐν ἐφάνη" 
ἐπεὶρηϊία βόπετο ραν ὴβ οἰ σον αΥὶϊ, ἀπμηι 
αρραγμογεπέ, Ῥοιλο, ἡ. 107, Ὁ. δεῖ γ 
αὐτὴν ἀνευρεῖν, καὶ χωρὶς ἀφελόντας ἀπ' 
τῶν ἄλλων, ἰδέαν αὐτῇ μίαν ἐπισφραγίσασ- 
θαι. ἴῃ. χἰϊ, ν. 692, Ὁ. ἀκίνητα οὕτως 
ἐπισφραγισαμένους, χρῆσθαι τὸν ἅπαντα 
βίον. Ἡϊπιοπῖυβ Οτ, χχὶὶ, Ὁ. 804. τῷ ῥεί- 
θρῳ τὴν ἐπωνυμίαν ἐπεσφραγίσατο. Ἐδ- 
ἄξει, 4ὰ8 ἴος ἰοοο, βθηϊεπίϊα ἀἰχὶε ῬΙδίο 
Τηεεῖ, Ρ. 132. Ἐ, ᾧ τὸ ἔστιν ἐπονόμαζεις, 
καὶ τὸ οὐκ ἔστιν. ΕΤΕα.ΘΠ8 εβὲ ἐπισφρα- 
γίξεσθαι, οδδἰφπαπάϊ, ξο᾿ ἢτηπαπαὶ, αὐϑοῖ- 
τον, Ῥετβοϊεπαξ, ποίϊομθ : ἀε 48 ἈΠ1Ρ]. 
γννττν 

. οἷς ἐπισφραγ. τοῦτο ὃ ἔστι] Τα 
εαη ΕΔ, εἰ ΤΡ. βεά Αυρ. τοῦ ὅ ἐστι. 
ἸΔπι] ἴοι. Ῥτοίτερί, μ. 72. τὸ ὅ ἐστι, 1]. 6, 
τὸ ὄντως ὄν. ῳυοὰ νοτυμ ραΐο;, πὶ Ρ)αῖο 
δου ρεοσαί τοῦτο τὸ ὃ ἔστι, βθηϑυδ εβί : 

φιῖδιι8. φιαϑὶ ποέαπὶ ψμαπάαπι εἰρπιρμ- 
με ἐπερτιμεϊταιιβ ποπιθη τοῦ ὄντως εἶναί. 

ΕΓΝΏ, 
καὶ ἐν ταῖς ἃ .1 Τπΐτὰ ἃ. 62. αὐτὴ 

ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ 
ἐρωτῶντες καὶ ναόν νρρθε γι Τηι6ΠΠΠρὶ- 
τὰν τὸ διαλέγεσθαι, οἱ οβορθίοα ἀΐθρα- 
τληαὶ ταϊῖο, 408}15 βοσυϑαβ ἔτ, Η τὶν ᾿, 

ἐρωτῶντες, καὶ --- ἀποκρινόμενοι ϑδἴοτηοκ 
8. 26. ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι 
καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι" ἷ. 6. ἴῃ 
αἰββοτεπάο, αυοὰ ἢξ ἱπτοιτοραπάο δὲ τθ- 
ϑροπάδπᾶο. Τμεί, Ρ. 125. Ώ. ἐμὲ καὶ 
σὲ δεῖ ἐρωτῶντάς τε καὶ ἀποκρινομένους 
ἀλλήλοις, σπουδάσαι αὐτοῦ περὶ τὸν λό- 
γον, Ἠϊποὸ ἐπέρυυοθαγε, ἐρωτᾷν, εβὶ ατο 

ἑαγὶ: δ αἀὖὸ ποΙηΐπα οἱ οἴδποϊο 
ΟΠ 5 ἐγδαϊ χνὶ, 2, 1π Ρ] υἱάτοῦ, Αἀν, 
δίοῖς. ρ. 1088. Α. ὁ περὶ αὐξήσεως λόγος 
---ἠρώτηται ὥς φησι Χρύσιππος ὑπ᾽ Ἔπι- 
χάρμου" υὐὶ ρετρεῖαπι εὕρηται φοτημετο 
ἰρηίανὶ δὐ 3. Ν, Ψ, ρ,156. 8:16 ἰάθη 
ἂς ϑιοῖς,. Ἀθρυ ἢ.Ρ.1034., Ε΄, 1041. Ὁ, 
Τεῖεθ δρυὰ δέου, ΕἸοσ, χον, Ὁ. 522. 84, 
οἱ το ἀοπάυπι Ῥμανοῦῖπο δρυὰ δυηάσθπν 
χχνν Ρ. 601. 61. Θεόδωρος μὲν γὰρ ὃ 
Κυθηραῖος ({. Κυρηναῖος) οὐδεμίαν ἱ ἱκανὴν 
πρόφασιν ἔφασκεν εἶναι τῷ σοφῷ πρὸς 
τὴν τοῦ βίου κατάλυσιν" καὶ τό, τε ἀκό- 
λουθὸν οὕτως ἑώρα" τὸ γὰρ καταφρονοῦν: 
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“.ὦ 6 , -  Ρᾳ ᾿ς "ν ι , Ἔ ," ᾿ ᾿ ἿΞ » 

τι, "1, 41, ὡσσε ανουύγχῶιον ηρυιν᾽ εἰναι χουτῶν οπᾶντων τὰς ἐπιστῆ- 
Ν “ ,ὔ ΠῚ ᾽ Ε “-“᾿ 

μᾶς πρὸ τοῦ γενέσθαι εἰληφέναι. ᾿ἔστι ταῦτα. Καὶ εἰ 
ἃ ’ 

μέν γε λαβόντες μὴ ἑκάστοτε" ἐπκιλελήσμεθα," εἰδότας" 
’ Ἁ ΄ 

ἀεὶῦ γίγνεσθαι καὶ ἀεὶ διὰ βίου εἰδέναι: τὸ γὰρ εἰδέναι 
“ΨΥ ’ ᾽7 2 7 " Ἀ λ...» Β 

ΤΟΟΤ ἐστί, λαβόντα Του επιστηρηῆν ἐγεῖν καὶ μῆ ἀπολω- 

λεκέναι. ἢ οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ Σιμμία, ἐπιστή- 

-- περισφραγιζόμεθα 1., ἐπιφραζόμεθα ργ Γ.--" ἡμῖν ροβὲ εἶναι μοπυπὶ ὙἹν---ἰ εἶναι 
ἁ 

τὰ Π, βάρτα ροπὶϊ 2{.--Ὺ πάντων Ἢ, πάντων Π.---ἴ ἑκάστοτε μὴ ἍΠ.----" ἐπελε- 
ε 

λήσμεθα ΔΦΥΟε.---α εἰδότας ΓΠΟΟ, εἰδότας ΚΗ : δὴ εἰδότας ἔδει τις Ε : εἰδότες ὃς. 
--} ἀεὶ ὁπ) ργ Π.--- τὴν (ΟΥῪ 1᾽.--- ὦ σιμμία κὐἀὰ ἩΔΙΦΌ5.---" παντελῶς Δῴδαε 

τα κι τ. ἃ. Ἰεροεμάυτη, καὶ τό γε ἀκόλου- 
θον οὕτως ἠρώτα' εἰ σοηβοφιμεπέϊαμε ἐμειλι8 
»ἰαοϊξὶ παὸ αγρανπιδη αϊίοπε εὐηῇεϊεναί---. 
1π Ἑριοιθεὶ 1)155. 11, 18, Ρ, 279. 9. ν. 
282.--τῦρὶ Ὀρίοπιβ πὸπ 58ὲ15 αἰ υοϊά 8 
νετιϊς. [ἢ Χοηορη. Με, ὅοοτ, ἱ, 4, 8. 
ἐρώτα γοῦν, καὶ ἀποκρινοῦμαι" αἸταπάθ 'π- 
τεοίαπ, αἰϊο η΄ ἀϊερυϊδίϊοπὶς. πόχὰ ἐοττὶ 
Ῥοίεσαϊ : νϑὶ υεΐ δέπας ῬΙαίουῖβ Ἐπεὶ, 
Ῥ. 151. Ο. ἐρώτα οὖν, καὶ ἀκούσῃ. Ῥατ- 
τηεη. 56. Α. ἐρώτα, ὡς ἀποκρινουμένου 
δή.  τηττ.Ὶ 

εἰ μὴ ἑκάστοτε ἐπιλελήσμεθα)] Δαηϊ- 
χαυτὰ δηΐθ πᾶς σου] πο όπου οὐ ΘΟΤ- 
Ῥότα Ὠ181] βοϊθη το ΠδΌυ 856, εἰ Τλιοτθίῃ8 
᾿ριριδὶ 1}. 672. “ ΟὟὖτ βίροσ δηΐεβδοίδτη 
φοίβίετα τ θτη  πἰβθ6 πδηυτηαβ Νς νϑϑιϊ- 
εἶδ σεβίδιΌτη γοταπὶ Ὁ}}8 ἐδ θιτι ἢ ΟΟΥΤΙ,. 

καὶ εἰ μέν γε λαβόντες μὴ ἑκάστοτε 
“4 δὶ, μοβέχμαμι μεγοορίητμβ, ἨἈΘῊ ΒΟΊΕΡΕΤ 
οὐϊἐἐὲ ϑειγτιδ, πδοσ886 ε8ὲ παδοὶ μο8 βεϊδη 65 
ΞΘΉΡΕΥ, δὲ ῬΕΥ ἑοίαηι εἰέαπι δοῖγε. 1Ἰὰ 
Βογσαϊο οτοάο, δἰ πο ΟΌΪΗΣ 1118 βύπγαβ, 
βοῖγθ ποὸβ ε ρεχρθίαο Τ7αϊίθπὶ βϑηίδῃ- 
1δπι| αἱ πρυΐες ῬΙδίοπὶ ὃ ίαυθ ἢος 
ἑκάστοτε απόπδι ρετεϊπεξ, δα ῬΥ ΠΟΥ ΠΙμ δ 
νἱΐδον δῃ δὰ ἴδμπο, αυδᾶπὶ πϑιῖ ἀθρίπηυδ ὃ 
Νφομε δπίε οτίμπι {τὸ γίγνεσθαι) πραὰ 
Ῥοβί εὐπὶ, 5ε ἴῃ ἐρ80 ογέτι, απ παδοίπεμν, 
1 8π ἃ ποῦλ5 διθὶτὶ δβοϊθπίδιῃ, ἀοὶπάθ 
δεῃδβυϊμ ΟΡΘ σϑυοσϑῦὶ δίηυθ 118 τϑοογάδ- 
ἐΐοπθ αᾳυϑάδην τοσυρογαιῖ, ϑυθβεαυθηθ ἀ6- 
γῃ ΠΒίΓΔΪ: ΘΟΟΓΔῺΒ ἀἸβρυίκιο, υδπὶ 
ΔΓρΌτηΘὨ ΔΙ10}18 ΠΟΧῸΠΙ Υ} ῬΘΠΙ 8 ῬΘΓ- 
ΒΡΕΧΟΥ, ἴμππὶ 5δαποηδ 1}}8 σχρθπαεηὶ 
μὲδ πιδηλξερίο ορροβίἑα, εἰ δέ γε, οἶμαι, 
λαβόντες πρὶν γενέσθαι, γιγνόμενοι ἀπω- 
λέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι χρώ- 
μενοι περὶ αὐτὰ ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν 
ἐπιστήμας, ἧς ποτε καὶ πρὶν εἴχομεν, ἀρ᾽ 
οὗχ, ὃ καλοῦμεν μανθόνειν, οἰκείαν ἂν ἐπὶ- 

ἣν ἀναλαμβάνειν εἴη, ατϑ Ἰρθδ8ι 

ῬΙδιοιπ Ἰὰς ὧδ τὰ βεπἰοπιΐδπι σοπ ϊποπί : 
Βυῖς, ορίποτ, εδάδιν, απ τπιοῦΐβ, ΟΡΟΥ]6- 
ἴὰγ δυθρί οἷο, αἱ ᾿π ἰθχίυ δἰίαυϊα ἱπίογοῖ- 
ἀἶβθ6. εχἰϑιϊηιοέ, ἘΔΙΙΟΥ δυὲ βου ρϑογαὶ 
ΡΒ οβορῆυβ : Καὶ εἰ μέν γε λαβόντες μὴ 
ἑκάστοτε γιγνόμενοι ἐπιλελήσμεθα, εἰδό- 
τας ἀεὶ γίγνεσθαι εἰς, .1π| ἑκάστοτε δἃ 
γιγνόμενοι ροτιϊπθη5 δυδια Βαδθὲ ν]π), 
τεσίραμθ δα ἐιῖ5 εἰ μὴ ἑκάστοτε γιγνόμε- 

γοι ἐπιλελήσμεθα οοἰ ἰριοιν τὸ εἰδότας ἀεὶ 
γίγνεσθαι, Ἰαβίαητπις .ιἴ8 το ἴον ἀεἰπάς 
ὁρροβίιϊο, εἰ δέ γε, οἶμαι εἰς.---Ρτο μὴ 
ἑκάστοτε Τὰ". ἑκαστ. μή. Ὑ τὰ ῥχὸ ἐπι- 
λέλησμεθα (οᾶ. Αὐυρ. ἐπελελήσμεθα, 
αυοᾶ τεοορίαπι ἃ ΕἸβοίνετο δὲ ἦρβ8 ργαΐεγο, 
τοοὰο ἀεῖποθρβ 8.τίθαϊυν εἰδότας ἂν γίγ- 
ψεσθαι. ΟΠ δβὶ, ηυσὰ Ἰἰοσο νυ] ραιῖ 
εἰδότες ας Ταῦ. τϑροβαΐ, εἰδότας [ᾳυοὰ 
οοπ)εσεταξ [δι Ζευπίυ5]. ὅδαὰ πιϑ]ο ἴῃ 
δοά, ἢἰῦτο ἀεὶ ἀδοβί απίρ διὰ βίου. ῬὨΙοῦ, 
Ρ. 21. Β. ἀεὶ μὲν διὰ βίου--- χαίροις ἄν. 
Ἰδιά, ῥ. 232. Β. οὕτως ἀεὶ διὰ βίου ζῇν. 
ἀε ΤΙ ρα. ἴϊ, ῥ. 6064. ΛΑ. ταυτὸν---φθέγ- 
Ὑοιτ᾽ ἀεὶ διὰ βίου παντός. Ῥοϊτς, Ρ. 295. 
Ἐ. ἀεὶ διὰ βίον παρακαθήμενος. Ῥοπποβέῃ, 
Ιρέϊη, 8. 191. διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου. 
Βιδιν ροϑὲ δαϊα, ν᾿. Εἴδησιϑ. τοῦτ᾽ ἐστὶ, τὸ 
λαβόντα---αὰο.ο ἀγέϊσυϊο πὴ} ἐδ ορῦς, 
Βυρτα ᾧ. 23. εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι, 
χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὖ- 
τὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, οἴ σοοπῇ, 
ποῖ, δὰ Οτδίψ], ᾷ. 6. Τοίυπιχαο ἰδὲ μᾶ- 
ται βοούταΐα δὶσ ᾿γοίετγι ἵ κεν σοργα Ρ 08 : 
τὸ λαβόντα τὴν ἐπιστήμην ἔχειν καὶ μὴ 
ἀποβεβλῇσθαι. Ἠεικυ. 

τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτ᾽ ἔατι----μὲὴ ἀπολω- 
λεκέναι)] Ἠδθεὶ ϑυϊάκε ἴπ Εἴδησις, εκ 
ῬμΠορόπο ἴῃ Αὐήβέοῖ, 46. Απίπια ἱ. ἴο]. 
δ. 2. ποίδηϊε Κυβίογο, υἱάϊηυπι νϑεΐμιπι 
τορι δηβ ἴῃ ἀποβεβλῇσθαι. Ιάσθπὶ ὕοπι- 
γηδπέ, ἰπ Αὐἰδίοι, ῬΉγε, Ἷ, Ῥ. ἃ. ἢ, α. ἤῃ. 
ἐν γὰρ τῷ Φαίδωνι φησὶ " τὸ γὰρ εἰδέναι 

δ νσσαι..,. Ὁ. τὰν ααπππσπσπσπ δου 



ΦΑΙΔΏΝ. 109 
ὸ “" 

μῆς ἀποβολήν, Πάντωρ" δή που, ἔφη, ὦ Σώκρατες." 
ῳ ᾿ ͵ εν ᾽ 

[. ὅδ.} Τὰ δέ γε, οἴμαι, λαβόντες πρὶν γενέσθαι γιγνό- 
’ ΑἹ "- 

μενοι ἀπωλέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι χρώμενοι περὶ 
ταῦτα" ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας ὥς ποτε 

εὐ] " Ε] 

καὶ πρὶν εἴχομεν, ἀρ οὐχ, ὃ καλοῦμεν μανθάνειν, οἰκείαν 
᾿ “ ἤ ἄν, ἐπιστήμην ἀναλαμβάνειν εἴη; τοῦτο δέ πουῦ ἀναμι- 

᾽ὔ ,ὔ ᾿ ω “ “ ,7 

μνήσκεσθαι λέγοντες ὀρθώς ἂν λέγοιμεν; Πάνυ γε. Δυ- 
᾿ Ἁ Ἁ ““Ἂ»,ἷ γ.ϑ,0} ὔ ᾿ ᾽ ἢ ἱ ἊΞϑ “ἡ 

νατὸν γὰρ δὴ τοῦτό γ ἐφάνη, αἰσθόμυενόν" τι ἢ ἰδόντα ἢ 
ΕῚ ’ ΕῚ ΕΙΣ Η ΝΜ ’ὔ Γ ’, 3 Ν 

ἀκούσαντα ἢ τινὰ ἀλλην αἴσθησιν λαβόντα ἐτέρον τὶ ἀπὸ 

εἰ πιρ 71.---ο ὦ σώκρατες ἔφη Φ5.--- ταῦτα ΔΦΟΞ οἱ τὴρ Ὑ : αὐτὰ "ς.---Ἔ τότε ἕοῖτ 
11.---ἰ ἂν πίε εἴη ροπυπὶ ζπΦΟ, ροβὶ ἐπιστήμην 5.---ὃ δέ που τοῦτο 1.---" αἰσθα- 

τοῦτό ἐστι, λαμβάνοντα τὸ (Ἰδᾳ. τὴν) ἐπι- 
σαν ἔχειν, καὶ μὴ ἀποβεβληκέναι." 

ΥΤΤ. 
Μιμβ αυϊάθιη, ἴῆροπυο δίδου, ΟὉ νρυθ8 

λαβόντα ἔχειν τπδρὶθ ρίδοεθαί βυλάδ5 ἰεο- 
το ἀποβεβλῆσθαι. Αἱ ροίαϊε ἃ0 ρταπι- 
πηΆΠΠΟἷ5. δά] οὶ, αὐ͵ἱα Ξδαυΐίυγ ἀποβολή 1 
τθοίθ, δι βεαυλίητ πιοχ οἰΐαπὶ ἀπωλέσα- 
μενῖ Ἰίδηυδ τγοιϊηυΐπιυβ ἀπολωλεκέναι, 
1" οἰἴαπν ἴπ Τοῦ, εἰ Λαρ,. τορογίμιιϑ. 

180Η. 
ἀπολωλεκέναι) ΟΡρροπίίυγ λαβόντα 

τοῦ ἐπιστήμην ἔχειν, τηεπιοτῖδ αυϊά ἐξ- 
πόγε, τῷ ἀπολωλεκέναι πιεπιοτία ρεγάετε, 
Οὔ] νδο, Ἑδάδιη νἱ υϊγ ϑορὴ. ἴῃ 
("α. Τ΄ 318. νεῖδο διόλλυμι. [ἰ8 ατο- 
4π6 ται, Ἐρῖδβὲ, ἢ. 1. 84. “Ψὲ]} χυΐᾷ 
τὰγρθ ρυΐϊδπὶ ρᾶγογε μου θυ8 εἰ 08 
Τθοτθθ5. ἀἸαάίσογο, β6πὲ5 ρεγάεπα [α- 
τογὶ.᾿ ΕΛΈΗΒΕ. 
ἦ οὐ] Μιπά, ἃ ΒῈ 6. ρχὸ ἦ τεσ 

ἄδηι ἢ, αἡ 32 Ὑοτβῖο βίου!α ροβὲ λέγομεν 
Βᾶθοὶ ὁ ϑδὲμερεῖα : ἰϊειθαυο Ὑ͵ηά, ἡ Β, 
Ηδης λήθης ἀοδηϊίίοπϑα εἰρπϊῆοαι Ηοτ- 
ποῖα ἱπ ῬΠδάπι Ρ, 40, ἡ δὲ λήθη ἀπο- 
βολή τις ἔστι καὶ στέρησις τῆς εἰδήσεως. 
ΑἸΐα εβὲ ἴθ ΡΙΠΙερ, Ρ. 81. Ει ἔστι γὰρ 
λήθη μνήμης ἔξοδος ; ϑγπιροκ, Ρ, 380. Α. 
λήθη γὰρ ἐπιστήμης ἕξοδος' υηᾶὰθ᾽ 5ιι8 
᾿ιδῦε! Νενδθβίυ5 6 Ναί, Ησπι. σδρ. χἰϊὶ, 
ΠΡ] Ρ. 1600. λήθη δέ ἐστι μνήμης ἀποβο- 
λή. υτι. 

ἢ οὔ] ϑίο γτὸ ἦ οὐ Αὰρ. Ουοά ροεὲ 
λέγομεν δεηυΐητς, ὦ Σιμμία, ἴῃ οτάϊποιη 6 
Τυθ, τεοδρηηυβ. ιν. 

πάντιυς δήπου] πα, α Β, παντελῶς 
δήπου.  υττ. 

ᾧ. δ, ταῖς αἰσθήσεσι χρώμενοι περὶ 
ταῦτα} ἙΪεῖπυβ: ἀφίμπαδ ὑϑτὸ Γγοεϊ δεηδὶ- 
δμᾷ εἶτα ἴρδαδ δρϊεπέϊασ, ἐα8, μας απὲς 
μαὐμεύαπιια, τεσὶρίμμιδ, ηυδϑὶ αὐτὰς εν 

ρετῖί, ααοὰ αὐ αθβοπυπι οβέ, ᾿ᾳ πὸ {Πῶ 
αὐλάρπι, αὐοά νυρο ἰερίταν, αὐτὰ ᾿Ιοσυπι 
δς δαθοῖ., Νεαυθ δεΐτη τοίουτὶ ἤος ρο- 
(εβὲ πἰδὶ, 400 νόϊοϊ! ΕἸβοίνογιβ, 84 ρτρθν 
οεαά, 114 οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο ὃ 
ἔστι, ἡ εἃ δυΐεη) Δα] εγὶ 5θηβι5 (αΐ 
αἰσθήσεις) πομ ροββυπί, αυομπίδπὶ τῶν 
κατὰ ταυτὰ ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὅτῳ ποτ᾽ 
ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ τῆς διανοίας λο- 
γισμῷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ 
οὐχ ὁρᾶται ἃ. 68. ρμοίΐ8, ἀππὶ βθπεῖθυπ 
υὐταυγ ἴῃ Ροτοὶρισμαἶβ. 118, 85 ΣΠΟτιιπι 
δι πο ἴδοχα αυδοάδη) Βυηΐ, ἐπ πηδηΐδπ) Γ6 - 
γΟΟΔΠίιΣ ἴα τῶν ὄντως ὄντων ποίϊοποδ. 
Ιιαχὰο, αυοὰ σομἼεοογαπι, ταῦτα ἱ, ε. τὰ 
ἐνταῦθα, εα φιώ τη παὸ τἱία βεπϑίδι πο8- 
ἐγὶα βιι )εὶμπέμν, ἃ Οοά, Ῥατ, πτπιαίυπι 
50 ἴσοο τοροβιὶ, Ῥτγογϑὰ 18 ἸΙάδι ρμοεὶ- 
τὰπὶ ῬΉΣΙΟΡ. ρ. 58. Ε΄ ἾΑρ᾽ οὖν ἐννοήσας 
τὸ τοιόνδε εἴρηκας, ὃ λέγεις νῦν, ὡς αἱ 
πολλαὶ τέχναι καὶ ὅσαι περὶ ταῦτα πεπό- 
νηνται, πρῶτον μὲν δόξαις χρῶνται---οὐ- 
κοῦν οὗ περὶ τὰ ὕντα ἀεὶ---ὦ τοιοῦτος ἀνγ - 
ρηται τὸν πόνον, υὶ ταῦτα ἵπ ρτερτγθϑββίῳ 
ὩΪΠ] μαθθὲ αυὸ βρθοίος, 1ἰθιρῆηχδ τάδε 
Ῥμεϑάγ, 8. 68. ἀναμιμνήσκεσθαι ἐκ τῶνδε 
ἐκεῖνα (τὰ ὄντα) οὐ ῥάδιον ἁπάσῃ (ψυχῇ), 
Ὁ] ἔγυιβίγα ΠΌρΟΓ ΥἹΓ ᾿σαθοίδμιβ ἐλλρίν ὧν 
ἐκ τῶν τῇδε, Ηειν, 

περὶ αὐτὰ ἐκείνα5}] [ροπάυμ, αυοά 
ἄδας γὶπά. Α Β Εὶ περὶ ταῦτα ἐκείνας : 
ϑθῃἰεπίίδαμ βὶς δοοῖρ᾽επΑ--- μοϑέθα Ὁ6}Ὸ 
δοηδὶδυϑ υἱἰρηξεϑ, ἐᾷ Νὶβ βοηδινι ὑϑὲδ᾽ 
ἐγασίαπ 8 ἡ α5 βυϊεπ ΐα8 Υεσμρογατίπιιδ᾽ 
--ταῦτα β80υπὲ ταν βἰηροίατοβ, ἱπαϊνιίάυβ, 
49 ῬΕΙ͂ 5επβὺ5 σαρποβουπίυγ; υξ δηΐ- 
πιλάἀνογίσηι δ. 21. ΕἸοίηυ5 αὐτὸς τε (ϊ- 
ἀμ.  γττ. 

οἰκείαν ἂν ἐπιστ. ἀναλ. 
ἀναλαμβ. ἂν. Μοχ Ἰάσιῃ [1δ. αἰσθανόμε- 
Ψψὸν τηᾷ]6 ρὑτὸ αἰσθόμενον. ἩΕΙΝΕ, 

ι. 76. 

Τὰ}. ἐπιστι 



χι, ἢ, 42. 
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σούτου ἐννοῆσαι ὃ ἐπελέληστο," ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνὅ- 

μβοιον δν' ἢ ᾧ ὁμιοιον. ὥστε δ περ λέγω, δυοῖν θάτερον," 

ἤτοι ἐπιστάμενοί τε" αὐτὰ γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα 
διὰ βίου πάντες, ἢ ὕστερον οὕς φαμεν μανθάνειν, οὐδὲν 
ἀλλ᾽ ἢ ἀναρυιμινήσκονται οὗτοι καὶ ἥ μάθησις ἀνάμνη- 

σις ὧν εἰη. Καὶ "ὥλα" δὴ οὕτως ἔχει, ὼ Σώκρατες. 

[8- δ0.] Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὧ Σιμμία; ἐπισταμένους 

ἡμᾶς γεγονέναι, ἢ ἀναμιιμνήσκεσθαι ὕστερον ὧν πρότερον 
ἐπιστήμην εἰληφότες ἦμεν; Οὐκ ἐ ἔχω, ὦ "Σώκρατες, ἢ ἐν τῷ 

παρόντι ἑλέσθαι. Τί δέ; τόδερ ἔ ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ πῇ σοι 

γνόμενόν Δῷβ 6 
--ὺ τὰ ἕτερα 

ἢ ᾧ ὅμοιον 80, ὃν τοῦτο ἐπλησίαζεν. 
Ῥγρίθγηηὶ πο. ᾧ ἃ ᾿ἰυταηο ἔλολ!ο ροίυε, 
πὸπ ἰΐοπι ἱπίπιάϊ ; ἰΐδαυθ ποῖα Ὁπἰὰ3 
(οὐ, Αὐξ. δυοιοτίδία οὐπὶ ΕἸΒΟΙΘτΟ 88]}- 
σοῖο. Δίᾳαο, οὐηΐβοο μος, ΡΒ] αἴο βἰπο ἀπθϊο 
βου ρβίββοὶ ἢ ἀνόμοιον ὃν ἢ ὅμοιον, υἱ ξ, 
δ1. οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ὄντος τούτοις ἣ ἄνο- 
μοίου, νο], αιιοὰ Θχρτοβϑῖς ἢ,}, ΕἸοϊπαϑ 
αυτὰ νοὶ δὲσο δίμεϊο ἰὰ 8ἰξ δἰτε αἰδ5ῖ- 
πεῖϊε, εἴτε ἀνόμοιον ὃν εἴτε ὅμοιον. Δ οἸπῖ 
ἀθ1α, ἕως ἂν---ἄλλο ἐννοήσῃς εἴτε ἀνόμοιον 
εἴτε ὅμοιον.---Ῥτο θάτερον Τὰ, τὰ ἕτερα. 
---ἐπιστάμενοί τε. Δίυϊβο γε, 4υοὰ ἷπ 
ΤΡ. οπιίββα ιν ρεγπιαΐαν! οἵπὶ γε. ΠΕΙ͂Ν, 

πάντες} Ατὶβεῖρ. παντός. τοαῖθ, Νὰπὶ 
Ἰαῖδε Ἰδπὶ ἴπ ἕοσιυυἶα διὰ βίου ποίίο νοσ8- 
θ1}1 παντός. Ηεβυοθῖυ : Διὰ βίου" διὰ 
παντὸς, ἀεί. ΟἷοξΒ, νοΐε, Διὰ βίου, μεν- 
»είιιο, βεπιριἔογπο. ὅ1ο ἀρχιερεὺς διὰ βίου 
εδὲ Ῥοπέϊου Μ. ρογρϑῖμιι8 ἀρυὰ Μυτα- 
ἴοτ, Τηβοτῖρ. 1. 1, Ρ. 137. εἴ ἀρυα Οτυΐεσ, 
Γπβοτῖρ. Ρ. 313. 10. δι’ ἡμέρης ε5ῖ ΡΕΥ͂ 
ἐοξεγι εἴοπι, δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας, ἃρυὰ 
Ἡετούοί. 1. 173, εἱ δι ἐνιαυτοῦ ἀρυά 
Αὐποίθαι, νϑίοι Ιάδιη, ασαοα δι᾽ ὅλου τοῦ 
ἐνιαυτοῦ. ν. Ἡδτρουτ. εἰ ϑυϊά. οἱ Ῥίδνοτ, 
ν. δι’ ἐνιαυτοῦ. ἘΠῚ ῬΙαἴο 'ρ86 βἰς διὰ βίου 
αἰλις Ἰππυ 118 ἴῃ ἰσοὶϑ: υὐ ῬΏΙ6Ό. 10. 
23, 80. 39, ϑγιηροβ, 16. Ρίεηε αἰϊχὶξ 
Ταιοῖδη. Ῥαταϑὶε, τ. 3. ρ.. 260. τιν, δι᾽ 
ὅλου τοῦ βίου. Ασοοάϊξ, φαοὰ Ῥ]δίο 5ογ- 
θεγα ἀεθυϊδδοξ, 6 Ἰΐπρτια ἰερίθυ8, διὰ παν- 
τὸς τοῦ βίου" υἵ σοτία 4110] βοτίρεἰι, νία. 
ἌΡο!. 2. Ὁπίοη. 5. ΒΒΉεΡ. 28, ϑυπιροϑ, 
28. 8:10 δριά 25)18η, Ψ', Ἡ, 1. 32, δι 
δι᾽ αἰῶνος" βοὰ Χοπ, Ογτσρ. ἢ. 1.7. ἀϊχ- 
ἴ: διὰ παντὸς τοῦ αἰῶνος. Οὐοηῖ. Οἰἀβαυ- 
Βομπυ8 δὰ Αἴμθη. υἱῖ. 1. Ρ, 474. ΕἸβσπ,. 

Ἐοτβίογυσῃ σογγίροτο ἐσηίδηίοιπ δ, β, 
παντὸς, Ταοῖο τοῦ} 1 ΕἸδοιοῖ, ΤΙ, ᾿ καὶ τί σοι δοκ. 

γ Ο.---ἰ τε «Ἡ. -Ῥ ἄλλην ὁπ 1..--- ἐπιλέλησται Φ8.---ἰ ὃν ὁπ! ᾿Γ Ε΄. 
Ε εὐ ρζ Π.---ἰ τε Ηοϊπαοτῆι ; ΡΠ γε.- τοῦ μᾶλλα Δ.--Ρ τόδε δἀά 

διὰ βίου πάντες] ΝΙΝ οβὲ Δ] δΐα πη ἃ 
Ἐοτβίοτο οχ ΑΠΒΌΡΡΙ βυὶ νεγείοπ παντός; 
ποῇ απο μδῖ 86 οἴεπαετγεὶ ἢυο διὰ βίου 
πάντες γτὸ διὰ παντὸς τοῦ βίου, ρμοΞίζυτα 
δὲ ἀθ Ἰκερρ. 1ϊ. Ρ. 064. Α. ταυτὸ»ν----φθέγ- 
γοιτ᾽ ἀεὶ διὰ βίου παντὸς, ααοὸ ὑπὸ Θχθιὰ- 
Ῥίο τοία σοποϊάϊε ΕἸΒΟΠΘεὶ δὰ ἢ, 1, δηϊ- 
τυδάνθιβῖο ; βθὰ ηυοά πιδπϊξαθϑῖαπη πες 
Ἰηΐογ 86 ορροβι ἄυποπὶ πᾶροπί, ἤτοι--- 
πάντες, εἰ ἢ---οὔς φαμεν μανθάνειν---οὗ- 
τοι---, ἘΠ σὺχσ ἢ, 1. δἀ]θοθέ πάντες, 
βίδεπι μοπὲ ἀϑοίδταϊυγ 56η4. ἣ καὶ δοκοῦ- 
σί σοι πάντες ἔχειν δοῦναι λόγον περὶ 
τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν ; ΕἸεΐπι : 
δοϊηιιβηδ ΡῈ οπῖπθπὶ υἱΐαπι οπιΉΕ8. 
Ηξκιν νη. 

οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ] Τ(6]]. ποιοῦσι" αυοὰ 
ΨΈΓΡαΠΙ 816 6.6 ΒΕΠΙΡῈΓ Ομ βο]θὲ : οὰΐ 
ἂρυὰ Χοπορῇ. ΟΥτορ. 1, 4. 34, μόνος ἐκεῖ- 
νος οὐδὲν ἄλλο ἢ τοὺς πεπτωκότας περιε- 
λαύνων ἐθεᾶτο. Μϑπιοῖ, ἢ, 8. 17. Τί 
γὰρ ἄλλο ἢ κινδυνεύσεις : ΕἸΒοΗ, Ῥτοτ- 
δ 9 εἷς 1υαὐπὶ πίλέ! αἰδμα ματι. Μιὰ, 
Ὀυκογ, δὰ ΕἸογ, ἢϊ, 28. 3,---οὕτως, ὦ 
Σώκρ. ἔχει. ϑὶς Τυῦ, Ἄαϊρο, οὕτως ἔχ., 
ὦ Σώκρ. Ἠξικν. ' 
. ὅθ, οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ 

παρόντι ἑλέσθαι] Ῥογπιυϊδπι ἃ ΡΙδίοπο 
ΒΆΠΙΒΙΕ βογρίογ αἰδ]ορὶ, 4] ῬῚ ὉΓΓΩ ΛΠ ΠῚ 
ΠΟΠΝΠΘ ἴδγίωγ,. ἀθ ψιπαΐθ, ἴῃ Ρηποῖρίο ; 
Οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι, ὦ Σώκρα- 
τες. ΥΥΤΥ. | 

τί δὲ ἔχεις ἑλέσθαι) ἨἘδοιΐαΒ  πά, 
ΑΛ ΒΕ τίδέ; τόδε ἔχεις ἑλέσθαι" ηᾶ- 
οὔπι Ἰεοεοπα Ἀπβαρρὶ ΨΘΓΕΙΟ σοπρταϊῇ :. 
6 18 Ξεαυθῃ8 αὐτοῦ Παροῖ, αυο γαίθσδίαγ, 
γγυτυ. 

τί δὲ ἔχεις ἑλέσθαι) Αὐρ. ἴπ αὰσ ἄδ-᾿ 
δυιηξ ἢξθς τί δὲ ἔχ. ἑλέσθαι, ἀοἴηάθ ἡδθοῖ, 

ΕἸοίπυδ : Ομ «Ἔ7Ὸ ὅ᾿ 
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δοκεῖ περὶ αὐτοῦ; ̓ ἀνὴρ ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίσταται ἔχοι 

ἂν δοῦναι λόγον ᾿ οὔ; Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὼ Σώκρατες. 

Ἤ καὶ δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον περὶ τού- 

τῶν ὧν νῦν" δὴ ἐλέγομεν; Βουλοίμηην μέντ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Σιμ- 

μίας: ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβουμαι μὴ αὔριον τηνικάδε 

οὐκέτι ἢ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τε τοῦτο ποιΐῦσαι. Οὐκ 

ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαί γε, ἔφη, ὦ ̓ Σιμμία, πάντες 

αὐτά; Οὐδαμῶς. ᾿Αναμιμνήσκονται ἄρα ἅ σοτεῖ ὑμα- 

θον; ᾿Ανάγκη. Πότε λαβοῦσαι αἱ Ψυχ αἱ ἡμῶν τῆν" 

ἐπιστήμην αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὐ" γεῦ ἄνθρωποι γε: 
γόναμιεν. Οὐ δῆτα. Πρότερον" ἄρα. Ναί. Ἦσαν ἄρα, 
ὦ Σιμμία, αἱ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὶν᾽ εἶναι ἐν ἀνθρώπου 
εἴδει" χωρὶς" σωμάτων," καὶ φρόνησιν εἴχον.. 1. δ1.] 

Εἰ μὴ ἄρα. ἅμα" γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ ὡ Σώκρατες, 

ταύτας τὰς ἐπιστήμας" οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι οἷ χρόνος. 

Δῷς εἴ τὸ Π1.--- σοι οτὰ ΛΙ.--- τ νῦν οπι 1.---Ξ ὅ σιμμίας Δ.--- 
οὐτ (ἃ : ποτε ἃ "ς.---" τὴν ον ΛΕῚ. 
ἃ, ρυβι δὴ ρΡοπὶξ Δ.--ῦ πότερον Τ, οἴ τ Γ᾽, 
εἶεν ΒΓ Δ,--Ξ ἄνευ Δ.--- σώματος Δ..--- 

Ῥοίΐεθηε εἰΐβετο, φεϊὰ ἐδ ἤοσ οἱάθαξιιτ' 
ἐϊδὲ} αὐυδεὶ Ἰερετὶε τί δέ: ἔχεις ἑλέσθαι, 
τί σοι δοκεῖ περὶ τούτου ; ϑεὰ ἱππισίίατα 
ἰος δοζ ρϑπὺβ Ιοψαεπεῖ. Ιηΐορτα Παῖς 
«ἔο ΘΧὶσ  ΠΠΆΓΘΠΊ, 5' ῃτὸ αὐτοῦ ἰδ γα πη 
τούτου νεὶ τοῦδε (μδπὶ αἰτὸ ρτῸ τοῦτο 
ΒΟΏ δἰἴὰ5 Ῥοπλτατ, πἰβὶ ουδὲ 5 θβδαυϊξογ 
ῬΙΟΠΟΠῚ, ὅ); παπο Ρ]αϊοπὶβ τπαποπὶ ἔι15- 
56 δυβρίοογ : Τί δέ; τόδε ἔχεις ἑλέσθαι 
καὶ πῇ σοι δοκεῖ περὶ αὐτοῦ ; Ἰάψυε τοά- 
αἀἸαΐβοο νἱἀδίυν Αὐσὶβέῖρρυβ, 6 σα]}08Β νεγ- 
βίοπ ἰδοιίοηθιη μάτι δία}! Ἐοτβέογαβ τί 
δέ; τοῦτο ἔχεις ἑλ. ἃ Ἐϊβοίιοτο ἴῃ ἰοχίατηι 
τοζερίαιυ. τόδε ἴνος Ἀρρᾶτοῖ συβιηὴ ἔδοϊ!α 
Φσοίάοτι.---Τυπ Οοὐ, Αὐρ, ἔχει ῥῖὸ 
ἔχοι. ἂπὶ ἔχειν, ψιυὰ μϑοπέθαί ἃ δοκεῖν 
Ηεξινν. 

,ι, ἥ καὶ δοκ] Μά. Α ΟΏΕῈΕΟ, 
ἢ καὶ δοκ. Ἐλδοκίαν : οἱ ἢδὰς ταϊϊοποιῃ 
ΟΠΒιληΐεσ ἔοι βδυιαπυπίιν, δ νττ. 

αὔριον τηνικάδε] Οναβ ἰμις πονα. ΚΜ οτ- 
δἷο δίουϊα, γα ἐπ ἐδηιροτ 8, (οτηᾶ- 
γἶ9, ΟΥ̓Κ Ἀὶς, τὴ πῸ5 τοσίρ, ὙἹΔΟΒίΩΣ 
Ταπν. Μ. ἰπ Πηνίκα, Υνττ. 

πάντες αὐτὰ] ϑυβρίοοῦ αἀάοπάδι νο- 
συ]δίη τὰ βηΐε αὐτά : ηιι5 νοσυΐ: δάεο- 
(0 δἰΐδι ϑϑηςθητδηι, εἴ αὐλάθπι δρεϊοσοιῃ 
{πι6ο ἠπάϊοϊο) αἴεσί αὐ ἀἴσαξ Β᾽πιπιΐε 
δοσγαΐοα, “ ΝῸπ ἰρίτατ ΠῚ οαάετ οπιπο5 

{ἃ ποτε ἸΔΠΦ5 οἱ 
-ς" αὐτῶν τὰ ΓΔΙΗΦΟΞ3.---ν ὅτε Δ.--ἰ γε ὁπ 

- Σ πρὶν ἂν ΔῷΒ8.--- ἐν οἵὰ Δ.---Ὁ εἰ δ᾽ 
6 ἅμα αἀὰ ΔΦΟϑ εἰ με Π.---ἰ ὁ στὰ ΔΕϑ.-- 

βοῖγε υἱδοπίυτ,᾽ ΝΣ πι οἵ 5ῖπ ἱπίοσγορηίίοπο 
Ἰεξοηιάσπι 6556 μυῖο Βυπὸ ἰοουιη, ὅΤΈΡΗ, 

Ῥοβίετίοεὶ βιθριδηΐ ἐπιοπἀ διϊοπὶ ἰδ θμ 
σοποδββοστίπι : παΐπιθ τόσο ρῥτίοτι, Δὰ 
δἃ δηΐπὶ δὲ ΒΌΡτΑ ἴπ ἰδ ἰρβᾶ ρϑρὶπδ, 
ἤτοι ἐπιστάμενοί γε αὐτὰ γεγέναμεν εἰσ, 
ἀϊχογαῖ, τυβρίοἷξ ἢ εἰ ΡῈῪ αὐτὰ αἰτοδίηυδ 
πιο ρὶε πα ἄς αυθυβ ἰοσυίυβ γαῖ, 
πόρε αὐτὸ τὸ ἴσον, τὸ μεῖζον, οἱ 51 πι}}18. 
Εομδτ. 

πάντες μεν, Ῥεγρογδη ϑίθρη, νοΐα- 
Βαΐ π. τὰ αὐτά" σοπίιταϊιβ ἰάεο ἃ Εὐτ- 
βίοτο οἱ ΕἸβεῖιθτο ; ; τοΐοσίυν δαῖτ δα δπίρ- 
ςράθῃβ περὶ τούτων. ν ττ, 

οὐκ ἄρα---πάντες αὐτὰ] 8. περὶ ὧν 
νῦν δὴ ἐλέγομεν, αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ 
καλὸν εἰς. ϑιιερίνδηΐ σοπιπιοπίῃπ) τὰ αὐ- 
τὰ ςοπ)οοίδητὶ5 ρΘροσῖς ἘΩΤΟΡῚ νἱγὶ ἰπ 
τεσοσποβοθηῖο Ρ]αἰομ β ἰθχία ἰοριϊπδιῖο, 
Ηξεινρ, 

ἅ ποτε ἔμαθον] ϑέῖς γοοῖε Τ 0, ΨΌΪρο 
ποτὲ ἃ ἔμαθον, ἴῃ αἴιὸ ποτὲ ΠυσΘΒβδ ]ο 
ρεπίίηοε δὰ ἀναμιμνήσκονται. Εχ εοὐ, 
ἶθτο ρυϑὲ ἐπιστήμην ἰηϑεγὰϊ αὐτῶν. 
Ἡξινῃ. 

ᾧ. 67. ἄρα ἅμα] Ῥταῦυϊε ποθ ἤὸς 
ἅμα 115. ῬᾶΓ.---ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρ. 80. ἢ ἐν 
τῷ τοῦ γίγνεσθαι. Δὺ Αυρ. ἀϑεεί ἄλλφ. 
Ἠξινὺ, 
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“-᾿»ν εἰ “Ὸε »“}0᾿ 3 

κα, Π, 45. μεν, ὦ ἑταῖρε" ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρόνω; 
ὩΣ ΣΝ ἢ , »ν ( , εν ε 
οὐ γὰρ δὴ ἐχοντὲς γε αὐτὰς γιγνόμεθα, ὡς ἄρτι ὡμολο- 

ἂ ΄ ὑ Ψ' 
γήσαμεν. ἢ ἐν τούτω" ἀπόλλυμεν ἐνὶ ᾧ περ καὶ λαμβά- 

: ἧ ἀφ "ἡ ΕἾ "» ᾽7 Ἂ" τ 

νομεν;} ἢ ἐγεῖς ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμῶς, Ν 
΄ὔ ᾿ "ἡ Ε Ἀ 3 ἊλΔ ᾿ ΄ εν » αὶ 6 

Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών. “Αρ᾽ οὖν οὗ- 
ΕΣ Ψ' - χὰ Ἴ ἈΝ Ε ἵ ων 

τως, ἔφη, ἔχει; ἡμῖν," ὦ Σιμμία; εἰ μὲν ἔστιν ἃ θρυλοῦμοεν' 
’; ’ Ἀ ᾿ Ν "ο 

ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη" οὐσία, 
ἅν κ" ’, ᾿ “ ᾽ » ᾽ὔ 

καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων πἄντα" ἀναφέρομμεν, 

ξ αὐτὰ 1.--- τόπῳ Η.---ἰ ἐν δηίε ᾧ εὐὰ Κ(ΔΠΦ9.--Ὁ 
ἂν ω 
καὶ λαμβάνομεν 1.--- ἔφη 

ἔχει ἡμῖν ΓΦ, ἔφη ἡμῖν ἔχει ΓΔ4 : ἔχει ἔφη ἡμῖν "-.---ἰ θρυλοῦμεν ἌΔΠΟΗ : θρυλ- 
λοῦμεν ς.---ἰὐ τε καὶ Π εἰ μὴ 7γ[ : τέ τι καὶ "ς.--- ταύτη 1,.--- αὐτῶν πάντα Ἄ..--- 

ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρό- 
νῳ--- χρόνον] Ατρυιηεηὶϊ ποχὰβ ἴα Πδ- 
δθι: ΝῸΝ ρμοββιρτιβ ἰδέαβ ποέΐοηδϑ ἀοοὶ- 
ῬέΓῈ παβοθηξεβ ; φιῖα παβοξηΐεβ ἐαα Ῥεγαΐ- 
γιμι8: πθὸ μοΐε8 αἰϊιμὶ ἔδηεριβ ἐποορίξαγε, 
ψιο ξα8 μεγάίώπις. Ἡδὰς ρετπεπί ΟἸγπι- 
Ρἱοά. προιο α (οα. ἱ. ν». 62. “σττι ἐν τῇ 
πρώτῃ γενέσει ἡ σφοδρυτάτη μεταβολή 
ἐστιν" αὕτη δὲ ἐκπλήσσει τὴν μνήμην καὶ 
ταράττουσα λήθην ποιεῖ" τότε ἄρα οὐκ ἂν 
ἐλάβομεν ἐπιστήμην" πρότερον ἄρα τοῦ 
σώματος" ἤτοι δὲ προσεχῶς, ὡς ἐπὶ τῶν 
νεοτελῶν ἢ τῶν ἐκ φιλοσοφίας, ἣ καὶ ἐκ 
προγενεστέρων ἔτι βίων---- αὐἱθυϑ ἐπ νεῖ- 
018 ἢ ρμοβὲ νεοτελῶν, ὡἂξ οχ δηϊεσθάδηίθ 
»ν οΥὐδπι, ἀο]εαίυτ. (Οὐπξοττὶ ροΐεβὲ δ᾽ ἴα 
εἰυβάομι δπποίδεϊο ᾿. 178, ἤγυττ. 

οὐ γὰρ δὴ ἔχοντές γε αὖτ. Ουοπίδπι 
οὐ πάντες αὐτὰ ἐπίστανται δ.50. Ηξεινν, 

ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν)] Τυβ. ἐν ᾧπερ. 
«ΜοΙβδίυπι ρυερίετο, Χεπορ. βυπηροβ. 4. 
1. ἐγὼ γὰρ ἐν τῷ χρόνῳ ᾧ ὑμῶν ἀκούω 
ἀπορούντων, τί τὸ δίκαιον, ἐν τούτῳ δι- 
καιοτέρους τοὺς ἀνθρώπους ποιῶ. ἘΠ 16 πῃ, 
ἡ. 0. 11. ὑπισχνοῦμαι δὲ ὑμῖν ἀντὶ τῶν 
ξυμβάντων ἡμῖν ἀγαθῶν ἐν τῷ χρόνῳ ᾧ 
ἂν ἐκεῖνα προσδεχώμεθα, χάριν ἀξίαν ἀπο- 
δώσειν. Νοίδιϊβ δο ἀξ τὰ δὰ ΡΊ]δι, ὅουρ, 
ξ. 168. ἐχοπιρ 5 δα ὰς ἐς Ἦδρ. ἣΐ, μ᾿. 
402. Α. ἀε Τδερ. 11. Ρ. 669. Α. Ιοη. ὃ. 
.5381. (, Χεπορὶν, Ηΐδτοη. ἱ. 11, Μειπ, 
ἢ]. 7. 8. ἀε ερ. 1Δερὰ. 12. 2. δὲ πι- 
Βδίατ Ζθυπ, ϑόρὶν. (Ε4, (, 749. Γι γεῖδ5 ἴπ 
Αμπάος. Ρ. 2355. 1η Ῥο]υε), Ρ..611. Οἱς. ἀε 
'Ναῖ, Ῥοοτ. ἷ, 12. οχίσ, Ῥσὸ οβο. Λπιεγ. 
Ὁ, 44, ἴπἰϊ, δὰ Ω, Ἐτ. 1. 4. Ηξινυ. 

ἢ ἔχει:] 8. γἱπὰ. Α ΒΡ ΕΕΟ. 
εἰ Β88, 2, ϑιερῆδαιβ οὐπὶ ΑἸά. ἐγεαυσηὶ 
ἜΤΙΟΤΟ, ἧ. γυττ, 
-, ἔλαθον---οὐδὲν εἰπὼν] ὕὍἱ ἴῃ ΠΠ|ο λάθε 
βιώσας, ἰΐα υθίαυε δοήβίο λαθεῖν ποἢ 

Ργβοβοηεβ, βοὰ δοτίβεϊ μαπ εϊρίαπι δ) π- 
Βίζατ, Ρτοίδρ, 8. 31. ἔλαθεν αὑτὸν κατ- 
αναλώσας τὰς δυνάμεις. Ὠεπποβίἢ. [6 ρ- 
εἶπ. 8. 104, ἵνα μὴ λάθητε ἐξαπατηθέντες. 
Αὐβίορῃ, Ὑπεβπι. 6607. ἣν γὰρ μὴ λάθῃ 
δράσας ἀνόσια. Ῥᾶς. 647. ἢ δ' “Ἑλλὰς 
ἂν Ἐξερημωθεῖσ᾽ ἂν ὑμᾶς ἔλαθε. Χεπορὶ. 
Ἀπ. 11}, 1. 17. βουλοίμην δ' ἂν---λα- 
θεῖν αὐτὸν ἀπελθών. Αἰᾳυδ ρδΓ εϑέ τὰ- 
εἶο ἴῃ νετῦο φθάνειν. ἤεινν. 

καλόν τε καὶ ἀγαθὺ»}] [118 Τὺ". Αὐρ, 
ψυΐϊρο καλόν τέ τι κι ἀ. ϑεὰ ποῦ ηυπτὶ- 
τὰ ἢ. 1, βίης οπιπῖπο ρυϊομγαμπι δἰϊᾳιίὰ 
3. Ρυ]εῖγ φυδάδπι τεβ, ϑεὰ δὴ 5ἰξ καλὸν 
καὶ ἀγαθὸν 1. 6. αὐτὸ τὸ καλὸν, υἴ ἡνοχ 6, 
866. τὸ πάντα τὰ τοιαῦτα εἶναι ὡς οἷόντε 
μάλιστα, καλόν τε καὶ ἀγαθόν. Ατὶ. τὸ 
απίθ καλὸν καὶ ἀγαθὸν οπιΐδδιι5 ἢ, 1. μθν- 
ἱπέε δίχυθ Ηΐρρ. Μα]. δ. 81. τὸ τοιόνδε 
σκόπει εἴ σοι δοκεῖ καλὸν (μι κνιἐμοὴ) 
εἶναι, υδὶ νἱά, δἀδεηρία, ΗξΙνΝ. 

πᾶσα ἡἣ τοιαύτη οὐσία] 1. ε. αὐτὸ ἕκα.- 
στον, ὅ ἐστι τὸ ὄν. πρκῆρον Ἰάφδῃν, 
4ύδπι εἰ ἴὰ ἀεῆπηιϊς Ῥδγιαθηϊάθ Ρ. 14]. 
81. ναγιδὶ ᾧ. 35. δὶ 66 δαίάθιν γθ ΒΕΓΠΊΟ : 
αὐτὴ ἡ οὐσία, ἣς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι. 
δ. 20. περὶ καλοῦ--- ὁσίου, καὶ περὶ ἃπάν- 
τῶν, οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο ὅ ἐστι. 
ῬδΌ]}ο ροβὲ μθ πρίϊοπθβ, 48 θοπο, με - 
οἶο, δές, 4085 ΒΡ] ίο νου Ὄχβίβίθγε νοϊθθαί, 
(8. δ0.) οὐσία νοσδμίογ. Εἶναι τήν τε 
ψυχὴν---καὶ τὴν οὐσίαν, ἣν σὺ νῦν λέγεις. 
εἴ. 8. 49. 5ὶς οὐσία ἴῃ ὙΠποιθῖ, 12. Εἴβον. 
τὸ ἀόρατον οὐκ ἀποδεχόμενοι, ὡς ἐν οὐὖ- 
σίας μέρειΞ. ἴπ Ῥατπιθῃ, Ρ. 162, καὶ μὴ 
οὐσία ἄρα, εἴπερ μὴ ἔστι. οἴ. Τηδεέ, 8. 
89. ΑΙοἷδν. ἀ. Ρ. 226. Οοττι,. 

ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσ. Ἡ. ο. 
δὲ αὐ δαγιηι ἐδϑεπέϊαγιιπι ποίϊοτεβ δα, 
φια: βεπϑίδιια ρεγοϊρεμιπέων, οπιπῖα τοξονὲ- 
ηπι8. β οοεῖ ἴῃ ἕοστη} }5 ἐσ ασίΐσυϊο οἴ 
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ὑπάρχουσαν» πρότερον ἀνευρίσκοντερ ἡ ἡμετέραν οὖσαν," καὶ 
ταῦτα ἐκείνη ἀπεικά ξοριν, ἀναγκαῖον, οὕτως" ὥς περ καὶ 
ταῦτα͵ ἔστιν, οὕτω καὶ" τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν 
γεγονέναι ἡμᾶς" εἰ δὲ μὴ ἔστι" ταῦτα, ἄλλως ἂν ὃ λόγος 
οὗτος , εἰρημένος εἴη; ἄρ᾽ οὕτως ἔχει," καὶ ἴση ἀνάγκη 
ταῦτά τεῦ εἰναι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς 
γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, τὴ τάδε; [. δ8.] Ὕτερ- 
φυῶς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ ὁ Σιμμίας, δοκεῖ μοι ἥ αὐτὴ 
ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν γε “καταφεύγει ὃ λόγος, εἰς 
φὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε “Ψυχὴν ἡ ἡμῶν πρὶν" γενέσθαι ἡμᾶς, 
καὶ φὴν οὐσίαν ἣν σὺ νῦν" λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν 
οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο, τὸ πάντα" τὰ τοιαῦτα εἶναι" 
“- οἷόν τ μάλιστα, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ τἄλλα 

πάντα ἃ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες" καὶ ἔμοιγε ἱκανῶς ἀποδέ- 

δεικται τ 

Τί δὲ δὴδ Κέβητσι," ἔφη ὁ Σωκράτης" δεῖ γὰρ 

Ρ οὖσαν Τ'.--- ἀνευρίσκομεν Ε.--" ὑπάρχουσαν Τ΄.--ῦ οὕτως ὁπ Δ.---ἰ καὶ οπι Φ, --- 
υ ἔσται Π.---Υ ἄρ᾽ οὖν ΔΟ.---ν ἔχει ὁπὶ 8.----ὰ τε οἵη 8, τει..ταῦτα οἵη Η.---) ἔφη ὦ 
σώκρατες Δῷθδ: 

γειῖς ροηϊξ Δ. 
ἁ 

-ὐ πάντα Ἧ, ἅπαντα ΔΦθϑ3.---- εἶναι ὁτὰ 1.---- δὴ νῦν 1,.-- 

ὦ Σώκρατες ἔφη "-ς.--ὖ πρὶν οἵὰχ Δ.---ῷ νῦν ὁπ τ ΓΈΦ, ροβέ λέ- 

6. καί μοι- 
γε ἱκανῶς ΔΦ, καὶ μοὶ ἐδόκει ἱκανῶς ἘΠ᾿ οἱ φοῖτ ἃ.--ἰ ἀποδεδεῖχθαι γρ Π.---Ἔ δὴ οἷ 

ποιιϊπῖρα, αυϊθὰ8 ρτεο ροσϊεῖο δἰΐαυδ ργῶ- 
π8588. 68ῖ, σοτηροβίε8 εᾶ Ρυπίζυτ ΡΓθ- 
Ῥοβιίο, αὐδπν Ροπὶ Ἰαδεῖ ἱπροηϊοπι εἴ 
παίογα νει θοτύτηι, 0.88 ΓΟγπη} 15 1}}195 δἀάϊ- 
ἰδ βαηΐ, αὐ Αροίορ. Ρ. 82. Β. τοὺς οὐκ 
ἀνελομένους τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας. ῬΠεα- 
ἄοπ, δ8. (8. 184.) οἱ ἐκ τῆς θαλάττης 
ἐχϑύες ἀνακύπτοντες. Χεμορμ, Ογτορ. 
ἀϊ, 1. 3. τοὺς δὲ ἀπὸ Φρυγία:--- συμβαλεῖν 
φασι Γαβαῖον. υἱῖ. 2. 2. ἁρπασύμενοι τὰ 
ἐκ τῶν οἰκιῶν. υἱῖ, ὅ. 9, φεύγειν ταχὺ 
τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν. Ατϊβίορι, ΡΙμε, 
858. ἀπολωλεκὼς ἅπαντα τὰκ τῆς οἰκίας. 
Οοπί. Τλοεν}}, δὰ Ομδητοι, Ρ. 703, οἱ δὰ 
6. δ7. 19. ἘἼΒΟΗ. (ὐὐπείδπϑ οἱ μοῦρθ- 
ίυ8 Θδὲ πεβὸ γαῖ ἴῃ ᾿γαρΟϑ ΟΠ θ03 ταο- 
ἕὰπὶ αἰϊσυηάδ εἰρη οδιοηΐθιβ, ἀπὸ, ἐκ, 
παρά; τιὸς ἴδτπθη αἰΐθπα Ὁ 4118, Ρ]δί, 
Τίπι, ἱπι, Οὐκοῦν σὸν τῶνδέ τε ἔργον καὶ 
τὸ ὑπὲρ τοῦ ἀπόντο» ἀναπληροῦν μέρος. 
Ἐοάεπιααθ Ρϑγάποτο υἱάθίυγ Ἰοημοπαὶ 
πὰ ροποβ τὰ περί τινος πυθέσθαι, ἀξ 
0 αἰχὶ φυρτὰ δὰ 8. 2. -- ἡμετέραν οὖσαν. 

ν ὥ. οὐσίαν, ᾳαυοά ἱπνοπῖιβ δϑὲ αὶ νὸ- 
ΤΥ ΒΒ 11 ΠῚ Ἰαάίσατεί, Ἠεινν. 

οὕτως ὥσπερ--- οὕτω] Δη ὡσαύτως ὥσ- 
Ῥλαα. 

περ---οὕτω ἢ ϑεὰ ΠΗ} ἀυδίίο, φαΐη 5[π- 
ΠΕΓᾺ πὶ πο δίαι [14 8 ροβίζαι οὕτω 
8}1}8 αυσααα ἰοοὶβ ἐχίδί,---ἄλλως, ᾿ιϑέγα. 
Ηεξινυ. 

καὶ ταῦτά ἐστινἿ υκηδοηυϊάσπι ταῦ- 
τα εἰ ρῥτοχῖπιθ δπίθορβϑιῖ, δὲ βιιργᾶ ροβὶ- 
πὶ ε5ἴ ἀδπηοπβίγατῖν ΡὑτῸ τε θι5 δίηρεΐα- 
τίδιιδ, ἐπα ϊοϊάιιῖα, δ. 21. Βος Ιοοο τπδ]πι 
αὕτη ρῖοὸ ταῦτα: εἰ 50 58π6 Ογδίϊοηϊβ αἷ- 
᾿ρεπᾶβ ροβέυϊδὲ : οὕτως ὥσπερ καὶ αὕτη 
ἐστὶν, οὕτω καὶ τὴν ἡμετέραν ψυχῆν εἶναι 
καὶ πρὶν γεγονέναι ἡμᾶς" εἰ δὲ μή ἐστιν 
αὕτη, ἄλλως ἂν ὁ λόγος οὗτος εἰρημένος 
εἴη" ἄρ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ ἴση ἀνάγκη ταύτην 
τε εἶναι, καὶ τὰς ̓ ἡμετέρας ψυχὰς, πρὶν καὶ 
γεγονέναι" καὶ εἰ δὲ μὴ ταύτην, οὐδὲ τάσ- 
ὅε. Ηυς ταίεγε βἰπιμίαβ, 4αα: ἀϊοῖξ ξ, 
44.  υτι. 

ἢ. 68. εἰς καλόν γε] Ορροτέιιηο, τεῦ- 
ἐδ. αἱ αἰοίτυ εἰς καλὸν εἶπας, μι ἢΐΒ ἣν 
σὺ νῦν λέγ. νοουϊβ νῦν οαγοῖ ἀὰρ, Νεξαυθ 
τοοίΐυ8 ἀοἰπᾶθς εἶπε ατί, Τὰῦ, πάντα 
τοιαῦτα---καὶ ἔμοιγε ἱκ. ἀποδέδ. 'υν, 
ἐμοὶ δοκεῖ ἱκ. Θυοάὰ δυχὶξ δχ 68, ἥυδιη 
δθδὲ ὑπ 46 (οὐ, Ῥατῖβ5. Ἰοοϊίοπα καὲ 
ἔμοιγε δοκεῖ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι. ΠΡΙΑΝ. 

8. 34. Ὑἡ 

1. ἢ. 44, 
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’ ε - ᾿ ξ . " ἱ Ὕ 

Κέβητα πείθειν. ᾿Ἱκανῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὡς ἔγωγε' οἱ- 
Ἴ Ἷ Ἀ Ἀ 

μαι" καί τοῦ καρτερώτατος ἀνθρώπων ἐστὶ πρὸς τὸ ἀπι- 
» »"»“ ,ὔ εὴ ᾿ - -“ "» 

στεῖν τοῖς λόγοις. ἀλλ᾽ οἴμναι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσθαι 
Ω ᾽ "“ἍΨ᾿ ἴω ω ᾿ 

αὐτόν, ὅτι πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς" ἦν ἡμῶν ἡ ψυχή" εἰ μέντοι 

᾿ καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἔτι ἔσται, οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖν 
ΕΙ Ὦ Ὁ 7 - "- ο 9 »Ψ ἢ « 

ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖχθαι, ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν, ὃ 
“« Ῥ δ᾽ 7 Ε ᾿Ὶ “" ἴω [τ Ἀ [ 4 ᾿ 

νῦν» δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως μὴ ἁμαΐ ἀπο- 

θνήσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδάννυται" ἡ ψυχὴ καὶ αὐ- 
-“ »Ἤ, ὦ -» ; 8 Ὁ ’ ᾿ ΄ 

τῇ τοῦ εἰναι τοῦτο τέλος" ἤ. [8. 59.] ΤΙ γὰρ "κωλύει 
ἢ Ν ᾽Ἂ “ φ᾿ ὁ ξι “ἕὅ 1 δ νὮ 

γίγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ ξυνίστασθαι ἁμιόθεν' ποθὲν καὶ 
᾽ - “ ᾿ ἃ 

εἰναι πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπειον" σώμνω ἀφικέσθαι, ἐπειδὰν δὲ 

ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τε- 
ἣν " "} ᾶἕ 

λευτᾷν καὶ διαφθείρεσθαι; ἘΦ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ 
͵ "“ο “ 

Κεβης. φαίνεται γὰρ ὡς περ ἥμισυ ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, 
΄ Ἁ ’ “- -“" ΄ »ὦ᾿ 

ὅτι πρὶν γενέσθαι! ἡμᾶς ἣν ἡμῶν ἡ ψυχῇῆ᾽ δεῖ" δὲ προσα- 
»“. [ " 

ποδεῖξαι, ὅτι" καὶ) ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, οὐδὲν ἧττον ἔσται 

6.--- κέβης τί Ἡ.-- ἐγὼ (.---ὸ καίτοιγε Τ'.---ἶ ἡμᾶς οὔ ὙῊ.---οἰ αὐτό 1.----ῖῦ δοκεῖ 
οπὶ ΔΦΙ],5.---α ἔφη οπὶ Δῷξ, ἀπίθ ὦ ροπυπέ Ὑ{Π, ρυβὲ Σώκρατες "-.--ο ἀποδέδεικται 

Ἶ 

Δ.---Ρ νῦν οἵὰ 1, Ροδὲ δὴ ροπὶϊ 8.---4 ἅμα οπὶ Π6 εἰ ργ 1{3.---ἰ διασκεδάννύται 11.--- 
εἰον 

5 τοῦτο τὸ τέλος Ὁτ Τ'.---ἰ ΠΙδτὶ ἄλλοθεν.---" καὶ οτὰ ΡΥ Γ.---ὐ ἀνθρώπινον ἘΞ, ἀνθρώ- 
πεινον 1,.---ῖν δεῖ ΔΙΠΦΟΕ: δεῖν "ς.---π ὅτι Ὑ : ἔτι "ς.---) καὶ Π, καὶ ὡς ἃ: εἰ καὶ 

ἔτι ἐνέστηκεν ͵ῦὴ Αὐἰΐις οὐδίαί. Ὧε- 
τηοβίῃ. δᾶν, Οὐδ Πς]. ᾿. 1274. εἰσπίπτον 
(τὸ ὕδωρ) ἐνίοτε εἰς τὴν ὁδὸν, ἦ μὲν ἂν 
εὐοδῇ, φέρεται κάτω κατὰ τὴν ὁδόν" ἢ δ' 
ἂν ἐνστῇ τι, τηνικαῦτα τοῦτ᾽ εἰς τὰ χωρία 
τὰν ἐπιήμ' ἀναγκαῖον ἤδη. Ἠπινν. 

ὡς μὴ---διασκεδάννυται ἣ ψυχὴ] Ἀδε- 
ΕΉμομαι διασκεδαννύηται, ῬτΟρΡΙοΥ ΒΟ ]ΠΘΠΒ 
Ἶ: πδπὶ δῦϑηυθ 60 δβϑεῖ, υἱ νυ]ραίατα 
ἕδττὶ ροϑδεῖ : ὅπως (81 δ6ηβ8ι σὰπὶ ἴπ6}1- 
οδέϊνο Ἰυπριίυγ ἃ ῬΙδίουθ ἴδρ. χὰ, ρ. 
ὅ93. Β. ὅπως ὅτι δικαιότατος ὧν καὶ ὁσιώ- 
τατος ἔζη τε ζῶν, καὶ τελευτήσας ἀτιμώ- 
ρητος ἂν κακῶν ἁμαρτημάτων ἐγίγνετο. 
Εἰ ουπὶ ὅπως μὴ Αἰδίοριαποβ Αοὶι. 842, 
ῬτΈβθηΒ ἱπαϊ σεν! Ἰυπρὶ!, ᾿Αλλ᾽ ὅπως μὴ 
ν τοῖς τρίβωσιν ἔγκάθηνταί που λίθοι 
ἡσ18 ἐππιδη σοπιροβιίο ΗἩοορονοθηῖο ἀκ 
Ῥασἕςυ!, Ρ. 856. 5βυιβρθοίβ δϑῖ: ἰθιηθγο, 
Ρυίο. 1)10 ΟἾγυβ8, τ, χῖν. Ρ. 384. Ὁ. 
ὕπως ἐπίσημά ἐστι. ἨοἰΞκίυθ ἰδπιθη 
ἀϊάϊε ἔσται. Ησοο 58πε ἐγθημιθηίι δβὶ : 
ν. ς, ἴπ ΡΙαίάτομ: ΜΌΓΑΙ, ρ. 825. “Α, 
9857, Α. ένυττ. 

ὅπως μὴ -- διασκεδάννυται) Νοίδπάξ 
τὸς βυ δ᾽ υποῖϊνὶ ἔογπιδ ὑτὸ διασκεδαννύη- 
ται; ὨΟΙΑΟΙ Ογ οἰϊαιθ, αυδὲ πῆοχ ὅ. 00, 
οσουττεῖ, διασκεδάννυσι ρτο διασκεδαννύῃ, 
τοῖγα αυδπὶ 1118 ἃ ᾿θρὶ πιὰ ταϊίοπθ δΌοτ- 
τεῦβ, Αἰαυο δ] υβάστα ρ ποτὶβ δβὲ, ηαμοᾶ 
Ιορίέυτγ 8. 77. διάκειμαι ἴῃ νετγθ 8 φοβεῖσ- 
θε, μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι. 
εἰ αυοὰ δ. θδὅ. ναγα ἤοσβδῃ ὑγὸ σνυγκέηται 
25. 2. πιαθεὶ, συγκεῖται, ἰϊδιια6. ἀπὸ- 
κτίννυμεν Θὐοτρ. ᾧ. ὅ8. ὶ τεοΐα 1] οδιάδην 
Β488. ἢ. Οὐκοῦν καὶ ἀποκτίννυμεν, ὅταν 
ἀποκτίννυμεν. Νδαι νυρὸ εἴ τινα ἀποκτ. 
Ηεινο. 

ᾧ. 69. δεῖν δὲ] Ταῦ. δεῖ, Οὐπι το ὶϊ- 
μα τληθη ἰἰὈτῖ8 ΕἸοϊπΒ: Θρογέογε. 

οττο ἰάεπι [ἰ, ὅτι γτὸ ἔτι εἰ, ὑπ υῃ- 
Ἰβεοῖο προσαποδ. ἔτι, ὅτι καὶ ἐπ. Ναπι 
εἰ ροβί ἀποδεικνύναι ρτὸ ὅτι ροδίϊατν 8|185 
τΕΡΟΠτΘ πὶ πὸπ πιθπιΐηϊ, -- Τα ἰάθη 
Οοα, ἔχειν ρτὸ ἕξειν. ΗΞΙΝΡ. 

ἔτι, εἰ] Νε ἄσθπὶ οἰξοπάαί εἰ, χυυ 
Ῥτροαβϑουῖξ ὅτι, δὲ ἰδ) εἰ ἰπ ὅτε πυυίδη- 
ἄππι μαΐει ; αἀϊεγυπί δοΐπι δ᾽ χυδπίυπι ; 
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ἢ πρὶν γενέσθαι, εἰ μδλλειἣ σέλος ἡ ἀπόδειξις ἕξειν." ᾿Απο- ξ. 35. νν. 

δέδεικται μέν, ἔφη," ὦ. Σιμμία - τε καὶ Κέβης, ὁ ὁ Σωκράτης, τι. Δ, 45. 
καὶ γῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι χοὐυτόν" τε τὸ τὸν λόγον εἰς ταὺ- 
σὸν καὶ ὃν ν πρὸ τούτου ὡμολογήσαμιεν, σὸ γίγνεσθαι τᾶν τὸ 
ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. εἰ “γὰρ ἔστι μὲν ἡ " ψυχὴ καὶ. πρό- 
τερον, ἀνάγκη δ᾽ αὐτῇ εἰς φὸ ζῆν ἰούση τε καὶ γιγνομένη 
μηδαμόθεν. ἄλλοθεν" ἢ ἐκ' θανάτου καὶ τοῦδ φεθνάγαι γί- 

γνεσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτῇ! καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ εἷ- 
νοῦί, ἐπειδή γεν δεῖς αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; [8. 60.7 ἀπο- 
δέδεικται μὲν οὖν, δ΄ περ λέγετε, Ἱ καὶ νῦν" ὅμως δέ μοι δο- 
κεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας ἡδέως ἂν καὶ τοῦτον" διαπραγμια- 
τεύσασθαι" σὸν λόγον ἔτι μᾶλλον, καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παῖΐ- 
δων, μὴ ὡς ἀληθῶς ὁ ἄνεμος αὐτὴν ἐχβαίνουσαν ἐκ τοῦ 
σώματος" διαφυσᾷ" καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως" τε καὶ 
ὅταν τύχη τις μὴ ἐν νηνεμίᾳ ἀλλ᾽ ἐν μεγάλω τινὶ πνεύ- 

--ὐ ἔχειν ἌΔΠΦΟδΕ.---ς ἔφη οπὴ 1,, ροβὶ κέ- 
καὶ δοΐδ νῦν οἵη Δ.---5 συνθεῖναι εἰς τοῦτον Δ.---ἶ τε οτὰ Φ,--- μὲν 

8.6.4 1Π.---" ἄλλοθεν οἵαὰ Φε.---ἰ ἐκ τοῦ Φ8.---ὦ θανάτου καὶ ΔΠΦΟΒ : θανάτου τε 
καὶ "-.-Κ καὶ τοῦ ᾧ: καὶ ἐκ τοῦ "ς.---ὶ ἢ ΔΦΟ5: αὐτὴν ὃς͵---αἰ καὶ ὁοπὰ Δ.---- 
Ἀ ἐπειδή γε δεῖ ἘΔΙΙΦΟΘ, ἐπειδὴ δὲ δεῖ 1: ἐπειδὴ δεῖ "ς, βοα ἴπ Δ ἐγᾶβυπι αυϊρρίδπι 
Ῥοβί ἐπειδή.---. δεῖ οι Δ.--Ρ ὌΝ αὖθις ΔΦΟΞ8.--- λέγετε Ἑ: λέγεται ὃς.---τ καὶ 

-- στόματος ᾧ8.---ἰ διαφυσᾷ 

ὃς͵-- Ὁ ἧττόν »ἣν ἔσται Δ.---ἢἢ μέλλοι Ἑ. 
βης Ῥοπὶΐ 8.---ὦ 

διὰ τοῦτον Ἐ.--" ἜΡΟΝ ΟΡ Η.--ἰ ἄνομος ἴ,. 

βἰαυϊάεπι' ὅτι οετγίυπι αὐἱὰ εἰρη ϊῆοαί, εἰ 
ϑαΐστ ἀμθίαπι : οὐδέν ἐπ μι ιαδὶ ἀἰπιῖ- 
ἀἴμη, ἀδηιοηβίγαξμηι 6886 Ῥγοροδίξα γ8- 
ϑέϊοπῖδ, εἰἑμαᾶ 8οξἐοεὲ, απήπαηπε ποβίγαα 
ὑμιῖϑε6. απξεψιαμι ἨΔΒΟΕΥΘΙΔΆΤ : ΟΡΟΥΈΘΓΟ 
αμέδηι Ῥγαίετοα ἀδηιοηβέγαγε απ. Εἰϊαηι 
χαῖρ, τιοτ ἐμὲ Γμογίπιιβ, πἰλιιϊονιὶπιβ ἐμέμ- 
τὰ δἷξ απίπια, φμαπι ἀπὲθαημαηι παβοοτε- 
πεῖ--- υδη αἰ εγοπίϊδπι ᾿ϑγυτα ρᾶτ- 
συ ΐδγαπὶ αἰ οηίθγ ἀϊδιϊηχὶ: ἨἩουρο- 
νέθῃ. ἀε Ῥαγιϊουϊατ, Ρ. 329, ΑἸΐα βδπὶ 
χειρὶ νἀδδηίΐυν ἐπ ΡΙαἰάγο. Μοτχαὶ, 
Ρ. 1068. Β. 1089. Α. Υἱίατ, Ἂ 317. Β. 
880. Ο, 8390. Ε. 460. (. 48. Α, 687. Α. 
Ἅνγυττ. 

καὶ νῦν εἰ θέλετε] ϑεραταπάδ βυπὲ καὶ 
νῦν, εἰ θέλετε----. Νᾶπι καὶ νῦν τεΐοτίυσ 
δὰ ἀποδέδεικται, αἱ δχ τοϑροπείοηθ 80- 
Ῥᾶγεῖ, υττ. 

ἐστι μὲν ἡ] Ῥαχίίουϊα μὲν βεττπόποτα 
δυχὶ 6 Τυν. Ιπάϊάεπιαυθ ἀοϊηθ τὸ - 
δου ΡΒὶ ἐς θανάτου καὶ τοῦ τεθνάναι. Ἅὰαὰ!- 
8ὸ ἐκ θανάτου τε καὶ ἐκ τοῦ τεθ. [Ι͂΄ῃ 
Ῥτοχ νη τηϑὶ πὶ πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτῇ. 
Βεινυ. 

τεθνάναι ϑέαίιβ κοπιϊῖβ πιοτέιῖ: δὲ 
θάνατος, ἐγαπδίξιιβ ἐὰ υἷα ἴπ ἐπα β[α- 
ἐϊωη : αἰδεϊπραπηπίιγ: ἀδ αυ8 Ῥτοργδίβίθ 
αἰχίπηβ δὰ δ, θ. δῆυτυ. 

ἐπειδή γε δεῖ] 51. Ταρδ, αὐὐτη γέ αὐϑὶξ 
δῷ Εἠ4. Ἡξενν. 

8. 60. διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον} 
Ῥετιτασίατε φμαϑβέϊοποηι. ὃ. 102, ὅλως 
γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τὴν αἰ- 
τίαν διαπραγματεύσασθαι.---τὸ τῶν παί- 
δων, ἰὰ φμοΐὰ ρμμογὶ αἰχεγίπε, αἱ τὸ τοῦ 
λόγου, τὸ τοῦ Ὁμήρου. ειννυ. 

ὁ ἄνεμος αὐτὴν---διαφυσᾷ] (οπιρᾶτα- 
ἰοηΐβ τερειϊο βυδνιεῦγ νϑπδίυγ, ν. 8. 
34. οἵ 16. υδὶ νἱά, ποβίχγα δπηοίαιϊο, 
Ἶγυττ. 

ἄλλως τε καὶ ὅταν» Αὐυρ. μάλιστα καὶ 
ὅταν. Ουοά παίιπν 6 ρ]οββαπιδία (Ηε- 
βυςῖ, Ἄλλως τε" μάλιστα) τοοίθ 7 αἀ]οδέ 
Ἰβοΐθγυβ, Ηξινῃ,.. 
μὴ ἐν νηνεμίᾳ] Ηος εβὲ, πο ἐπῆε, 

φαιοῃ διεῖξ πυεπέοτιηη μαᾶκ, δε ἔμπα, φιλων 
τομπίὶ υοἱιοηιθηέεν βαυϊογιπξ. ϑυϊάδδ οχ 
ΑΙςχ. Αρβεοάϊ5, ν. Ταὐτόν' --- Νηνεμία, 
καὶ γαλήνη, ἧ αὐτή" ὃ γὰρ γαλήνη ἐν θα- 
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μῶτι ἀποθνήσκων. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Καὶ ὁ Κέβης ἐπιγελάσας Ὥς δεδιό- 

χων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πειρῶ ἀναπείθειν" μᾶλλον δὲ ρμυὴ ὡςν 
ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς ὃς τις 

τὰ τοιαῦτα φοβεῖται. τοῦτον οὖν πειρώμεθα πείθειν" μὴ 
δεδιέναι τὸν θάνατον ὡς περ τὰ μορμολύκεια." ᾿Αλλὰ 
χρῆ, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης ἡμέρας, ἕως 

τε α΄, διαφυσσᾷ ΤΈ.--- μάλιστα γρ Π.---κ οὐχ Ο.-- ὃς 6.--- πειρῶ μεταπείθειν 
εἰ 

Δ.--8 μορμολυκια Ἐξ, μορμολύκια ΛΎΕΙ 6ὲ ργ Γ.---ὐ ἔφην Δ.--- ἐξεπάσητε ργτ Ὑ, ἐξε- 

λάσσῃ, τοῦτο νηνεμία ἐν ἀέρι. Ἠδδ8γ- 
Ἑπΐα59 : Νηνεμία" γαλήνη ἀνέμων" Ῥπά- 
δὲ. 16. ν. (ὐαβδύροτιι. δὰ ϑίγαθοσι. ἱ. Ρ. 92. 
ΑἸπιοῖου. ϑὲὶο ο. θά. ἐν τῇ ταφῇ εδὶ ἕμ)η, 

ϑερείϊοτ, ἐ βερεξατεξ. ΕἸΒΟΗ. 
ἀναπείθειν] Μπά. Α Β Ε' μεταπεί- 

θειν" αὐ οβὲ ἱπίθγργθίδιϊο ϑχαυϊβι τοῦθ 
ἔοττηξ : βιαυϊάθη) ἀνὰ ἐΐεπι αἴ μετὰ νετ- 
18 ποϊξοποτῃ τηυὐδπαϊ δἀαϊε, Ηος δυ- 
ἴδπι ἀναπείθειν, αἰΐαπι ομὲ 8οπέεπεϊατι 
»εγϑιαΐίονθ, ἀοοῖὶο ᾿]υβίγανῖς ΑἸΡτΘβοἢ. 
ὉΠαοΙά, ΤΒυοςγὰ, Αὐοίαηῆο, Ρ. 3268. 
Υυττ. 

ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς ὅστις τὰ τοι- 
αῦὔτα φοβεῖται) Ῥυϊυτα αὐἱάθιη εἰ ΐα 
δι το ἰδεθπῖὶ νἱἀθδίαγ Δα Ὸἷβ αχ ῥτε- 
56 πη θι9, ἴῃ. ΡαΠπ}18. ΑΡο] οάοτι8, βρηϊῆ- 
φαγὶ : δ ποχυπὶ οἱ τϑοπθπι ἀϊβριιίαίϊο- 
πιὶβ δἰϊθπάθπε ᾿ποχ ρίδπυπι ἢΐ, δά ἱπίθ- 
του πὶ Ου) 5606 δηϊπηασι, 6] Βα 6 ΡδΓ- 
τεπὶ Ῥυ ΘΠ 6 πὶ οἱ στα οπϑίεπι μ800 τε θυυὶ. 
Ἐλ βἷο νϑίεσεβ ἢππο ἰοουπι, οἱ τὸν ἐν ἡμῖν 
παῖδα, ρμυιόγαπα ἐπέιϑ ἴηι απίπιο ποϑίτο αὖ- 
αἰὐξιινα, ἰπξεγργθίδο ϑαπέ, Ψ ΘΙ Ῥογρθγτ. 
ἂς ΑΡβίη. 1. 41. Ρ. 69. πανταχοῦ γὰρ 
τοῦ ἐν ἡμῖν παιδὸς ἦν ταῦτα τὰ πάθη. 
Τηθπηβι, Οὐ. 1. Ὁ. 18. Ὁ. ἔστι γάρ τις ἐν 

ἵν, οὗ παῖς, ὥς φησιν ὃ Πλάτων, ἀλλ᾽ 
οἷόν τι5 εὐγενὴς νεανίας, φιλόνεικός γε 
ὑπεροχῆς ἐραστής. ϑἴτηρ!!ς, ἱπ Ἐρϊοίει, 
ο. χ. Ρ. 70. Παιδεία μὲν γάρ ἐστι κυρίως 
τοῦ ἐν ἡμῖν παιδὸς ὑπὸ τοῦ ἐν ἡμῖν παιδα- 
“γωγοῦ ἐπανόρθωσις" καὶ παῖς μὲν ἣ ἐν 
ἡμῖν ἀλογία, τὸ μὲν ὠφέλιμον μὴ ὁρῶσα, 
πρὸς δὲ τὸ ἡδὺ τεταμένη μόνον, ὥσπερ οἷ 
παῖδες" παιδαγωγὺς δὲ, ὁ λόγος ῥυθμίζων 
καὶ μετρῶν τὰς ἀλόγους ἐν ἡμῖν ὀρέξεις, 
καὶ πρὸς τὸ ὠφέλιμον ἀπευθύνων αὐτάς. 
Ηϊδτοοῖεβ 46 Ῥτγονϊά. Ῥ. 72. παῖδα γὰρ 
εἶναι τὴν αἴσθησιν, μὲ τὸ ἐν αἰσθήσει 
καλὸν, ὡς πρεσβύτην καὶ παιδαγωγὸν τῆς 
αἰσθήσεως τὸν νοῦν. ἤμδδ8 ὅ8:Σ. ἴῃ 
ΤἼΘοργαϑίο, Ρ. 80. Οὐκ ἄρα τῷ (νυϊρο 
τὰν ἐν ἡμῖν παιδὶ τὴν ἀρχὴν ἐπιτρεπτέον" 
ἢ μὴ θαυμάζειν εἰ πάντα ἄνω καὶ κάτω 

γένοιτ᾽ ἂν τὰ ἡμέτερα ----. ΖΔο ΑΓ 88 
Μίιεπ. Ὀΐα]. Ρ. 3834. κάτω που ὑπὸ τοῦ 
τῆς κάκης ἵππου καὶ τῶν ἐν ἡμῖν παιδίων 
φερομέναε---εἰς τὸ τῆς τίσεως ἱερὸν δεσ- 
μωτήριον ἱέναι" ηαἱ ἰοΐι8 Ιοουβ εχ Ῥ]δίο- 
πἰοὶβ σεπίοπὶ 8 σοηβαίαβ 6βί, [π εἰ πα! 
Διρα Ποπίο οδἄθπι σΟΤΏΡΑΓΔΙΪΟΤΠ6 8508 68ξ 
ΡΙαίο ἴπ Τηθϑε, Ρ. 126. Ὁ, ἐνενόησάς 
που ἄρτι λέγοντος τοῦ Πρωταγόρου καὶ 
ὀνειδίζοντος ἡμῖν, ὅτι πρὸς παιδίον τοὺς 
λόγους ποιούμενοι, τῷ τοῦ παιδὸς φόβῳ 
ἀγωνιζόμεθα εἰς τὰ ἑαυτοῦ----. ήυττ. 4υἱ 
βὶς ἰπ Λάδοπά, “ Μ8. (ὐοπιπηθηζασῖαβ ἴα 
Ατιβίοίβ 8 Οδέοροτῖδθ, πυροῦ ἃ πορὶβ σὸ- 
Ρετῖαβ ἱπ ΒΙΒΙοίμοοδ λιρᾷ. Βαΐ, 1ἴθπὰ 
ἢος Ῥ]αίοπὶβ οἴδίυτη βιβηϊβοδέ, Ρ. 12. 
ἀπαίδευτος οὐχ ὃ μηδὲν εἰδὼς, ἀλλ᾽ ὅ τὸν 
ἐν αὐτῷ παῖδα μὴ καταστείλας. ἔστι “γὰρ 
παῖς ἐν ἡμῖν καὶ γέρουσιν οὖσιν" τουτέσ- 
τιν ἡ ἄλογος ψυχὴ, ἣν δεῖται (ἔ, δεῖ) 
παιδεύειν" ὅθεν καὶ παιδεία εἴρηται ἡ ἀνα“ 
γωγή" ὡς τοῦ ἐν ἡμῖν παιδὸς οὖσα κατα- 
στολή." 

πειρώμεθα πείθειν} Τιορετίπη πειρῶ με- 
ταπείθειν. ἨΈΙΝΡ, 

τὰ μορμολύκεια] μορμολύκεια 5ὰπέ 
ῬΟΥΒΟΙ ἀἐβονπιθβὶ ξογηνἶπε8, ἐενυέσι- 
ἐξ, Ῥυδίογαπι : ἀθ αυϊθὰβ βορδγδξίπι 
βοηρϑὶὲ Θϑβποταβ δηΐθ ἰ05 86χ εἰ ἐγ ρίη- 
ἰᾷ ἃ΄πο5. ΑΡ Απίομίπο ῬΏΪ]08. χὶ, 23. 
ἀϊουπίυγ παίδων δείματα" ἃ»  δοϊήπ6 
ΒοΟΥ, 111. 8. νηπίων φόβητρα" αυὶ ἰάθηι 6. 
2. υϑὰ8 Θβὲ ἐοσπιαϊα μορμολύττεσθαι τὸν 
θάνατον, ος εβὲ, δεδιέναι τὸν θάνατον, 
ὥσπερ μορμολύκεια. Ηδῃς νετὸ Ἰοηυδη- 
ΑἹ ξυτπιδι ἱτηϊ δίυβ οδὲ ΟἸθπιθηβ ΑἸδχ. 
ϑισοτῃ, τὶ. Ρ. θδῦ. Α. Οἱ πολλοὶ δὲ, κα- 
θάπερ οἱ παῖδες τὰ μορμολύκεια, οὕτω δε- 
δίασι τὴν Ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν. ΕἼΒΟΗ. 

τὰ μορμολύκεια] Ηυς τοξογίυν Τ περὶ 
Εἴοβθα : Μορμολυκεῖα' τὰ φοβερὰ τοῖς 
παισὶ προσωπεῖα" ἰΐετα ῥτοχίπια : Μορμο- 
ρύττει καὶ μορμολύττει" τὰ 485 Ευδπ- 
Κϑηῖαβ, φαϊάηυϊά ἀοοίτηα: γϑίθσὶβ μογε- 
ποῦϑέ, οοπία!ε, ήυττ. : 
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ἈΝ » "ἭἬ "“ 

ἂν ἐξεπάσητε. Πόθεν οὖν, ἔφη, ὧδ Σώχρατες, τῶν ποιούς τ. 18, 
ΓΙ θὺ 3 δὲ ἔ ᾽ γ δ» ν᾿» ὃ» ᾿ »" 

φων ἀγαθὸν ἐπωδον' ληψόμεθα, ἐπειδὴ σὺ, ἔφη, ἡρυᾶς ἀπο τι. Ἠἱ, 46. 

τάσητε Ἱ,, ἐξεπάσηται (,, ἐξεπαΐσηται ᾧ5 εἰ Ὑρ ΤΠ, ἐξαπάσητε τοῖν Δ, μῶν; Η, 

ἐξευπάσηται 1, ἐπυκα μα Ἑ, ἐξιάσητε Ο, ἀξιάσηται Δ: ἐξιάσηται -.--- ἃ δῚ,.-- 
6 τὸν τοιοῦτον Δῷϑ οἱ Ργ α.--ἰ ἐπωδεῖν 5.--ὃ νοτ! ἀπολείπει Θχίτθιπδβ Εἰ εταϑ 

ἐπάδειν --- ως ἂν ἐξιάσηται] Ἰστέον ὅτι 
ἀρχαία ἐστὶν ἡ διὰ τῆς ἐπαοιδῆς θεράπεια. 
Ὅμηρος, Παῦεν δ᾽ ἐπαοιδῇ αἷμα κελαιῤ 
καὶ Πίνδαρος ἐπὶ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ, Τοὺς 
μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς. Ἐἰγη). Μ., ἰπ 
ν. ᾿Επαοιδῆ. Μιὰς Οὐγεβ. χἰχ, 457. εἱ 
Ῥιπάδγ, Ῥυίῃ, 1}, )06 ἐποδηιαι!οπῖδυ5 
διυυΐθπ) νϑέοσαπι προ 8 τη 1, Ὁδ] 818 δθ6- 
ἰοζαπι ἰοσα ἐξίμας βϑροθοίαηεῖα ραϑ5ῖπι νἱ- 
ἄετα εεἰ. 1206 Ῥγίξθαροταᾷ νϑῦοὸ ἐτδα 
Ῥοτρμγτέυϑ Ὦ πω κατεκήλει δὲ ῥυθμοῖς 
καὶ μέλεσι καὶ ἐπῳδαῖς τὰ ψυχικὰ πάθη 
καὶ τὰ σωματικά. Υἱιϊ. Ῥγεαρ ο. 30. 
ΑΔὦ ἐπῳδὰς ἀδιπθπι ἤδ8οθ 5: ΠΗ} 1167 δἰ - 
ἀΐξ Νοβίοσ ἰπ (δδυπῆάθ 5 ἤπεπι, δὲ 
Ηοτβί. ἐπ !, ̓ . ορίβε. 1, 88. 834. Ροπβτ. 

ἐπάδει»]͵ Ὑἱάδίυγ ὑθὰβ ἢδο σψόῦθ, 
Ριορίογ μορμολύκεια. Αἰ ρτοίκε δηίπιυ, 
αυδηάο πιοτίειη ἰαπαυατη ἰᾶῦναθ [δην" 
τϑϑᾶπα {τηοῦ : 400 τποτρὸ ΠἰΡοτδπάτι δβί, 
ταιϊοιΐδυβ δὰ π σοιμητηονοηθυβ. Ὁ0π48 
αὐδίαγ Ῥ]αΐο οἰθρδη ββίτηβ νοῦρο ἐπάδειν, 
αυοᾶ πιράϊσογα νἱἀοίον Οτεθοογυπι ἔι- 
888 Ῥτορηήπηι, τὲ ἐπῳδαῖς αυκηάοσθδ 
αἰδγθπίῃγ ;. αὐ ἐπε! Π1ρῚ Ροίοβὲὶ ὃσ ΟἸνᾶτ- 
ταλθθ, (Ρ. 348.}.--ἐπῳδὴ δέ τις ἐπὶ τῷ 
φαρμάκῳ εἴη. ἣν εἰ μέν τις ἐπάδοι ἅμα 

χρῷτο, παντάπασιν ὑγιᾶ ποιεῖ τὸ 
φάρμακον' ἄνευ δὲ τῆς ἐπῳδῆς, οὐδὲν ὄφε- 
λὸς εἴη τοῦ φύλλου.---ῬΔΏΠΟ ροβὲ, (Ρ. 
244.) ταῖϊοπδ Ὠογαῖ Ποιΐπατι ἴῃ ΘΏΓΒΗ- 
ἀἷ8 ποτηϊηῖδναβ τορσθθηβα, φαοα ποπ ΟΌΠῚ 
ΘΟΥΡΟΓΕ οἷ Ἀπ πητη Βδπδτθιΐ, ἐπῳδὴν 6χ- 
Ρἰϊοδε : Θεραπεύεσθαι τὴν ψυχὴν ἐπῳδαῖς 
τισι' τὰς δὲ ἐπῳδὰς ταύτας, τοὺς Ἀῤγους 
εἶναι τοὺς καλούς" ἐκ δὲ τῶν τοιούτων 
λόγων ἐν ταῖς ψυχαῖς σωφροσύνην ἐγ- 
γίγνεσθαι, ἧς ἐγγινομένης---ῥάδιον ἤδη 
εἶναι τὴν ὑγίειαν---. 1 δοία ἀϊρπυβ εϑὶ 
τοΐυϑ ἰοσυβ, οἱ ἤπὶβ ἀἰδιορσὶ Ρ. 351. Ἐ7α8- 
το, ἐπῳδαῖς Ῥτοῖρπθ αἱευδίυς μαιεὺ- 
τικῇ 508 δοοσγαῖθβ, 46 4π8 ρυϊοῖιτα ἀἴββε- 
τς ἴῃ ΤὨεεέ, δ. 6. 7. 12. ΕἸθοΉ, αἴ δηὶπὶ 
οὐβίοισϊοββ διδοῦσαι φαρμάκια καὶ ἐπά- 
δύυσαι, δύνανται ἐγείρειν τε τὰς ὠδῖνας, 
καὶ μαλθακωτέρας ὧν ἂν βούλωνται ποι- 
εἶν ; ἴἴὰ δηΐπιο Ῥατίατι θη ἀοΙΟΥ6 8 αὈδβὶ 
σχοϊίδραί, οὐειδισσθπ ἈΡΈΠ8, ἴβηπ6 ἢο- 
τἧποβ ᾿ἰδεταραῖ, ἱπάηρδμθα νϑηξδῖο, 
Ῥιδίο οἰθξαπε υὐαις νεγῦο βασανίζειν : 

(ξ. 7. οἰ υβάοπι αἶα]. Ρ. 111.) Ἰυσυπᾶθ 
τοταυθθαῖ ἐπιρθηΐᾶ ϑοογαίθβ, δά ᾿ἱηνθηίθη- 
ἄσπ νογαπὶ, οἵ, Τ᾿ δομεῖ, Ρ. 25δ. Βα59. 2, 
αὐδην οἰερσαηθάδτη ἐπι ἰδίυβ Ηογαίϊαβ, (11]. 
21. 13.) ἀθ νἱπο "Τὰ ἰδπο ἰοτιησπέσπι 
ἰπρθηῖο δὐπῖονεβ ΒΡ] εσσησυα ἄυτο.᾽ Οοη- 
ετοπάθβ δὰ ἤυποὸ ἴῃ -Οδδγτϊάθ ἰοοῦπι 
Μαχ, Τυτ. 155, αν, ρ. 190θ.0. ὅν. 
βοοταίθα Χοπορμοηίοιθ ἐδάθτη ρα ο τῖ- 
ἐπάἀΐηθ νϑτὺϊ ἐπάδειν αἱ ἐπῳδοῦ υζττ, 
(Ι. ἡ, Μϑπι. 6.) 6 φοπο  Ἰππα15. δπηοἶβ, 
δὲ οἰπηΐπο Βοαυῆσοβ βοογαίςε ο]οσαξίο- 
πῖ8. σ᾿ ο. Μίαχ. Τυτ. [)155, νἱῖ. ῥ.. 76. εἴ 
τις ἄλλη παλαιὰ μοῦσα ποιητικὴ, κατο 
επάδειν ἱκανὴ τὰς τῶν νέων ψυχὰς καὶ 
δημαγωγεῖν. Τπίρ! ρίξαν, ἐπάδειν που 
γ68, {185 ΠῸ8 ΒΝ ΤΕΥ ἀδπιιϊσοδηξ οὐ δά 
Βι188 ρᾶτίοβ ἐγαμδπί, Ὑὰ1} ἰΐδαυπς ῬΙδίο, 
πὶ πιατ, μι ΠΥ δασίυαπίθτη οἴ ϑρτο- 
ἰαπίοιη, ταϊοηΐθυβ ἰἀοποὶβ, ἰδ πὶ Ὁ8Γ- 
τηϊηίδυ8 δὲ ἱποληίδιϊοηϊξνιβ 46] 1πἰθπ πὶ 
δὲ βδηδπᾶυμπη 6586. Οὐδ τοπιοάϊα δὲ 
οοτητηομ δὲ γαῖα χα ἀἶβοὶ ΡΠ πᾶ Ῥ]8- 
ἰοπΐβ: (1, ἴ, δρ. 1. 84.) “ Βυπὲ νετῦᾶ εἱ 
νοσδ5, αυἶθι5 πυπο ᾿θπῖγα ἀοίοτγεια ῬοΒ- 
8, δὲ τηᾶστα πὶ ΤΟΥ Ὁἷ8. ἀδροηοσθ ρδγίθμι,᾽ 
Οοττι,, 

ἐξιάσηται] Ῥοβίγεπιυτη ποῦ νοτθαπι ἃ 
ῬΙδίοπο βοτὶρέμπι νἱἀϑίογ ἐξάσεται, ἐα- 
οαπέαδἑξιν, αὐ το α]άϊε Απρυβεπυβ πὺς 
βΡοοίδηβ 50} 0α. 11. 36. 1. 1. Ρ. 288. (, 
“ὕει ογεο ἴδπὶ οὐἦο Ὑ ΓΆΠ ΒΔ  ρίη0 Ῥ6Υ- 
ἔδοῖββο σἈτιη θη, 800 ΤΠ ΥΕ 5 Ἰη δία Ἔχ σδπ» 
ταῖυβ εἰερίδε ---Ὄ  ἨΒδτῖθα ος 86 η88 
ψόσθαπι, ἑάπιθπ παδεὲ Γκιοῖδπ,, ἴῃ ῬΏΠο- 
βευα, ᾧ. 16. τ, ἢ], Ρ. 48, ἐγὼ γοῦν ἡδέως 
ν ἐροίμην σε, τί περὶ τούτων φὴς, ὅσοι 
τοὺς δαιμονῶντας ἀπαλλάττουσι τῶν δει- 
μάτων, οὕτω σαφῶς ἐξάδοντες καὶ τὰ 
φάσματα. Αυάδοϊοτα (ταἰδίίοπθ Ῥοβυῖ 
Ῥτο, αἰΐφεοηι σαπέαπαϊ ἐποιϊξαέε μγΐτανο, 
ϑυπο5. Ἰλίομθ, ρ, δὅ. 1), βούλοιντο μὲν 
ἂν αὐτὸν ἐξᾷσαι' γελῷεν γὰρ ἄν" αὐυδπι- 
4πδπ) ἰοὺ γε 11 ἱπίεγρτθβ, εἰ οοάδχ 
ἈΑυρυβίαπυβ ἀκπὶ ἐξῶσαι. ΕἸ ἰπ που Ε]6- 
ἰοπἶ8 ἴοσο νεΐοσος θυ ταηαηΐ, ϑομο- 
᾿Ἰαβὲοβ ΒΒ καμϊ Βαρεί ἐξεπάσεται, ἐξ- 
ἰάσεται Ῥτο νᾶτίδ ᾿δοέϊοηθ δηποίδε, Οοάά. 
γιὰ. λ Β ἐξεπιάσηται, εἰ ἴῃ τιδΙρὶπ 
Ὑρ. καὶ ἐξιάσηται : Ὦ.. ἐξιάσηται ετα580 
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λείπεις: .Β 5: 61. Πολλὴ μὲν ἡ ἡ Ἑλλάς, ἔφη," ὦ Κέβης, 
ἐν ῇ. ἐνεισί" ποὺ ἀγαθοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρ- 

βάρων γένη, οὗς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ζητοῦντας τοιοῦ- 

τὸν ἐπῳδόν, μῆτε χρημάτων φειδομένους μῆτε πόνων, ὡς οὐκ 
[ἡ 

ἔστιν εἰς ὃ “: ἂν εὐκοι ὁτερον ἀναλίσκοιτε" χρήματα. 

φεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς με’ 
ῥᾳδίως εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν" 

ζη- 
ἀλλήλων" ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ 

δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. 

οςῖο τὸ δηία Ἰδουηδη ἰοἀοπὶ Πεογᾶτυπη ορϑοθιη Δ.---Ὦ ἔφη ὁπ ᾿ --πὶ εἰσί Φ5, πολ- 

λοί εἰσί Δ.---} ἀναγκαιότερον (οπιῖε8οὺ ἂν) ἌΔΠΦΟΞ.-- χὰ τὰ ΔΛ, ἀναλίσκητε 
1.---ἰ χρὴ δὲ ζητεῖν Γ.---ὸ ἡμῶν αὶ : οπι ΔῈ .--- 

ψεΐοτα ἐξεπιάσηται: ψεπεῖ. Α ἐξαπαί- 
σητε, εἴ εδάδιη τπᾶπὰ ἷπ ᾿πϑτρὶπο ἐξιά- 
τῆτε. ΑἸιόταμι ἐπάδειν, ἱποαηέαγε, οοπ- 
βοϊδπάϊ, τηοποηαϊ, ἀοοθπάϊ, ποϊΐοπα ἔτο- 
αύοηβ Ε]δίοπὶ : ν. ὁ. Ἰηΐγα δ. 92. ΤἸθεο, 
Ρ. 117. Ο. 1δρ. ᾿ἰ, Ρ. 580. Η. νῖ]. ρ. 
0460. ὴ. Ταπιθίϊοὶι. πι. Ῥγίμαρ, ᾧ. 114. 
Ῥτορῆδ βιρηιποβίϊοπα Τλισιλη. ἰοοο σοτ- 
ταρῖο ἂς Μοτίθ Ῥϑγερτῖπὶ {. 111, Ὁ. 861. 
Ἐννόει τὸ λοιπὸν οἷα εἰκὸς ἐπ᾽ αὐτῷ γε- 
νήσεσθαι, ποίας μὲν οὐ μελίττας ἐπιστή- 
σεσθαι ἐπὶ τὸν τόπον, τίνας δὲ τέττιγας 
οὐκ ἐπαγαγέσθαι (Ἰερ. ἐπάσεσθαι), τίνας 
δὲ κορώνας οὐκ ἐπιπτήσεσθαι. ΟἸγιαρῖο- 
ἄστυ, οὐ)5. σοι πηοπίαε ἐπ ῬΒαοποῖη 
ῬΔῚ5 δὰ δυπο οἱ ποι ο8 αἰΐοβ ἰοθοβ ἱπ 
ΠΟΒΟ Θχοηρίο ἀεβιἀθγαίαγ, πὰς βρϑοίδ- 
υἱὲ ἰπ σοιτηθῃίδτγιο Νῖ8. δὰ (ὐοτγρίδαι Ὁ. 
166. λέγει ἐν Φαίδωνι, ὅτι δεῖ πολλάκις 
τὰ αὐτὰ λέγειν" ἡ γὰρ συνεχὴς χρῆσις 
τῶν ἀγαθῶν λόγων κατεπάδει τὰ πάθη" 
οἵ ἰΐθπιπὶ Ρ. 174. ἐν τῷ Φαίδωνι τελεὺυ- 
τῶν ὁ Σωκράτης εἶπε τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ" 
ὅτι τούτοις τοῖς λόγοις συνεχῶς κατεπά- 
δετε ἑαυτοὺς, ἵνα μὴ κρατήσωσιν ὑμῶν τὰ 
πάθη" τῶν δὲ εἰπόντων ὅτι καὶ τίς ὅ κατ- 
ἐπάδων σοῦ ἀπιόντος, ἔφη ὃ Σωκράτης, 
ὅτι μεστὴ μὲν ἣ Ἑλλὰς, μεστὴ δὲ τῶν 
και χὐδμερα ἡ χώρα' μὴ κατοκνήσητε οὖν 
καὶ χρήματα ἀναλῶσαι πρὸς τὸ ὠφεληθῆ- 
ναι" καλὸν γὰρ τὸ ἐν καιρῷ ἀναλίσκειν, 
ες 

ἐξιάσηται) Δοτίϑέυπι ΠΌπο πηοάϊεο ἔοτ- 
ὯμΒ νἷπιὶ 8ΟΤ, ᾿3851}ν1 ὨΆΌΕΓΘ, ΟΠ ἔθ ΠΊΘΓΘ 
τ χμρες ἡκαύν Ἅετοάεὲ ΕἸβοβοτο, πες δἰ ον ἀὁ- 
πὰ νοτθαπιὶ πος ροίεβὶ πἰβϑὶ υἱ βυρθδὰ- 

αἰδίατγ τις, α188 ΠΟῚ ΤΆΤΆ δϑὲ ῬτΟΠΟΠμΪη18 
Εἰ Ρ8ῖ8, Ἐχϑηρία βι πη τα ἀθὰϊ δὰ 
Θοτγρ. δ. 26, Οοττγαρίεϊ ἕδτηθπ νοβ ρα 
Ἔχλδοῖ βοηρίμγα νϑηθίαβ. Νδη Αὑρ, 
ἐξαπατήτε, ουἱ ϑυροτϑοτίρίατι ΎΡ. ἐξιά- 
σητε; ἴῃ 50 }0}}}5 ργοίοστον ἐξεπάσηται. 

Ὁ ἔφη ὑπάρξει ἘΠ᾿: ὑπάρξει ἔφη ὅς. 

Ηΐπο βροηίο βϑυσπι Ῥ]αιοηὶ γϑαϊι, ἕως ἂν 
ἐξεπάσητε. βορὰ, (Εἀ, (οἱ. 1198. εἰσὶ 
χατέροις γοναὶ κακαὶ Καὶ θυμὸς ὀξὺς, ἀλ- 
λὰ νουθετούμενοι Φίλων ἐπῳδαῖς ἐξεπά- 
δονται φύσιν. ἨΕιΝν. 

ἔφη---ἐπειδὴ σὺ, ἔφη] Ἀερει πος 
τηοάο ἔφη οὔνῖα ῥϑββίπν ϑυπε δχειρ δ. 
Χεπορῖι. (Εσοπ. νἱϊῖ. 15. Ὁ δ᾽ εἶπεν, ἐπι- 
σκοπῶ, ἔφη, ὦ ξένε, εἴ τι ἐξ ησα τς γίγ- 
νεσθαι, πῶς κεῖται, ἔφη, τὰ ἐν τῇ νηΐ, εἴ 
τι ἀποστατεῖ εἴο. ϑυείοη, (βδτ. 82. 
“Τυὰς (ἰαβδσ, δίυγ, ἱπαυϊέ, αὐο ἀδο- 
τὰπῃ οβίδοϊα δὲ πὶ πηϊσοταπι ᾿πὶ 85 γο- 
οδΐ, 76ςοῖα αἷεᾶ δβίο, ἱπαυλι." {01 Βθὸ 
6 ῬΙαίοπα δβίευϊε ἡ οἰῆυ5, Ηπινν. 

ξ. 61. πολλὴ---γένη] Ηδο νετθᾶ οἷ- 
ἐδηΐυγ ἃ ΟἸειηθηίθ ΑἸοχαπάγ. Βίέτσοπι. 1, 
Ρ. 802. 1). υδὶ Ἰορίέυτ ἦ δ᾽ ὃς, ἐν ἦ εἰσι 
πάμπαν. ΕἸΒΟΗ. 

πολλὴ μὲν ἡ ἙλλὰΞ] Τηθροοηί, Τὰ, 
χχὶϊ, 164. Οὐχ οὕτω, φίλοι ἄνδρες, ἀρι- 
στήεσσιν ἔοικε Μναστεύειν ους, αἷς 
νυμφίοι ἤδη ἑτοῖμοι. Πολλά τοι Ξπάρτα, 
πολλὰ δ᾽ ἱππήλατος ἾΑλι-:---Ἔνθα κόραι 
τοκέεσσιν ὑπὸ σφετέροισι τρέφονται Μυ-. 
ρίαι εἴς, Ἦεινν. 

εἰς ὅ, τι] εἰς ὃ Αὐρ, ΕἸΒΟΗ, 
εὐκαιρότερον Τοῦ. σαπὶ Β 88. 3. ἀναγο-. 

καιότερον. υοά 8 ρἰοβϑαίογε ργοξεσίιπῃ 
οὐτὴ ΕἸΒΟΒΘΤΟ διθίίσοσ. ΑἸζοταπι ῥγείεν 
Αὐυρ. εἰ Ἑάὰ, νεῖῖ. ἥπππδὲ ΕἸοὶπαΒ νϑῖ- 
ἴδῃ δοπιπιοάϊι8. τιν Ὁ. 

ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺ:] Ῥοϑὲ {Π| 
ξητοῦντας τοιοῦτον ἐπῳδὸν αυ͵8 ποι ἢ, 
δὰ ζητεῖν ἀρι!ὰ δηϊπιοπι διαιἐπι τορθίδὲ 
τοιοῦτον ἑπῳδόν ὃ τυ ἰδιηοη ᾿ηἰε]]δοίο, 
νοτθδ στο Παθθπὲ βεπβαπι, ΦΙΥΕΤΕ αὑ- 
ἐεμα εξ ἔρβοβ πα πυοδίβεοιπε (7αποεῖ8. βὲα- 
ἀϊϊ5) ορογέεξ ; πιὰ θυπι, αθειη οἰ σεῖο 
Βαρίίδι δὲ ἱπέδγργείοβ τεἀαϊάθσθ, σμώγετα 
((αἰετ) εὐ ἐπέετ Ὀοβηιδέ ἐρδ08 
Νβδῃ μετ᾽ ἀλλήλων Ὥοτι ξᾶπε δϑβὶ ἰάφης 
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᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, ὑπάρξει," ὁ Κέβης" ὁθεν: δὲ 
[1 Ε] ’ ΝΜ ἤ 

ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδορυένῳ ἐστίν. ᾿Αλλὰ 
μὴν ἡδομένῳ γε" πῶς γὰρ οὗ μέλλει; Καλώς, ἔφη, λέγεις. 

Οὐκοῦν τοιόνδεν Τί, ἢ δ᾽ ὃς ὃ Σωχράτης, δεῖ ἡμᾶς ἀνε- 8, 36. ΥΥ. 
" Ἁ 7 6 : ᾿ 7ὔ " ᾽ὔ ἊΨ 4 ΄’, 

βεσ ον εφαῦτους, Τω ΖΌιω ΖΦ ρθῶ προσήκει ΤΟΎΤΟ ΤῸ “Ποὺ- 

- 9 ἀπελείπομεν ΓΔΦ.---Ὁ τοιόνδ᾽ ἔτι 1.--- ἔφη Δ, ἔφη ἦ δ' ὃς 8.---ἰ ἀνέρεσθαι ἃ, 

αὐυοὰ ἐν ἀλλήλοις, ἐν ἑαυτοῖς. ϑοὰ 
ἀθππιν9 πος 18 δοοὶρὶ μοββϑϑί, ἱποοιι- 
τηοάμπ ἰΆπιοη ἕοσοὶ ἢος καὶ αὐτοὺς, δὲ 
ἔρδοα (πιοπ 8|108 ἐδηΐαπι), οτημ ποθ πὸ 
ἢΐς αυϊάθπι βεπβὰβ αἰ σθαι βαιβέδοοσαι 
Ἰδοίο. Θυϊά φηΐπι ὁ Ναπι υὑπὶ δἰϊουὶ 
ἀθ ἀἰδοῖρυ}}8 5015 τηιιη8 πος ἐπῳδοῦ ρτο- 
τίη 6856 νὰ Βοοσαίεϑ ὃ Οπιηΐθυβ πδῦς 

116 ἐδουϊταίθπι βιδίϊτα ῃγομηῖε : ἴσως 
γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν 
δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. Ἐτρο, ηυοά 
ΤΉΪΤΟΣ ἴῃ ΒΟΠΡίΟτα ΟἸηπί τη ἰδγβ βδῖτηο, 
ἄξπυο ροβίίαπι πος ξητεῖν ποὺ δὰ ῥτοχί- 
τὴ ργῶρτδββαπι ἕξητοῦντας δροοίαϊ πος 
Βυρρί πάῃ εβὲ τοιοῦτον ἐπῳδὸν, 56ἃ τὸ 
πρᾶγμα, τὴν τοιαύτην ἔπῳδὴν, νοὶ μοί 
ζητεῖν 1ν.], ἦπ ἀπίνογβιμ βιρηϊῆοδί ομα- 
Ταπε ἰατγὸ τεῖ ἱπάαραπάς, τὴν ζήτησιν 
τοῦ πράγματος ποιεῖσθαι. ΠΕἸΝ Ὁ. 

ἔφη, ὑπάρξει, ὁ Κέβ.1 ΕἸεραπίίοτο μος 
οτάϊπθ Τὺῦ. Ψύυϊρο ὑπάρξει, ἔφ. ὁ Κέβ. 
8. 59. Εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὃ Κέ- 
βης. 8. 02. δοκεῖ μοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, 
ὃ Κέβης. Ῥτοίαρ. ἃ. 109. ἀλήθη, ἔφη, 
λέγεις, ὁ Πρωταγόρας. Ἐπυτηγά. ξ. 31. 
τί δὲ, ἔφη, ὦ Κτήσιππε, ὁ Εὐθύδημος. 
Χοπορῆ. (ἔσοη, ἰ. 16. Καὶ τίνες δὴ, ἔφη, 
εἰσὶν οὗτοι, ὁ Κριτόβουλος, αὐἱϊ πο]]οπὶ 
τη αἰβπὶ ὨῸΡΕΓ 6 118 118 ΔΙ χαοὶ σογθοπιπι 
βετίθιω. ψεθα ταῦτα μὲν δὴ ὑπάρξει 
ΕἸβοιοτο ἰάδπι ναίοτο ν᾽ ἀθθαπίογ ψφυοά 
8101 οσταιϊα καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα εἰ 
νοχ εἶεν (αδὲέν' ἀὰβ πιαρ 86ψ}η). Μίῖτὰ 
ΒΔΠ6 ἱπίογργοίδιϊο, φχασιη ἐπ ῥτγοπηρίι 51 
56 Ώ.8118 εἷς : 866 ἕο πον ἀφετπὲ (αυτ- 
τοῦθ σοῃδῃ πηαγ), 0 5εηδὰ ἱπ ἔδπιϊ- 
Ἰϊδτὶ βεπῦοπα εἰ βἰπρίεχ ταῦτα τἰβυγρδτὶ 
βοϊεραί. Αὐἱβίορ. Αοϊιδγ, 816. Δ. ᾿ῶνή- 
σομαί σοι" περίμεν᾽ αὐτοῦ. Μ. Ταῦτα δή. 
Ῥδο. 3874. Π, Οὐκοῦν ἕτερόν Ὑ᾽ ἔτ᾽ ἐκ 
Λακεδαίμονος μέτει ᾿Ανύσας τι; Κ. Ταῦτ᾽, 
ὦ δέσποθ᾽. τι. Ἧκε νῦν ταχύ.  ε5ρ. 142. 
Σὺ δὲ τῇ θύρᾳ πρόσκεισο. Σ. Ταῦτ᾽, ὦ 
δέσποτα. 1008. ᾿Αλλ᾽ εἰσίωμεν. Φ. Ταῦτα 
νῦν γ᾽, εἴπερ δοκεῖ. ιν. 

ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν ἴΠπ- 
ὧδ αἀἰρτεδδὲ ϑνηλια, γοάθαημιβ. Τμορ, ἵν, 
Ρ. 603. Ο. ἐπὶ δὲ τὸν λόγον ἐπανέλθω- 
μεν. ἶχ, Ρ.. 687. Ε. πάλιν ἐπανελθόντες 

λέγωμεν. 661. Ε,, ἐπανελθόντας ἤδη πά- 
λιν ἐπὶ τοὺς νόμου5" 650. Ὦ. ἴωμεν δὴ τὰ 
μετὰ ταῦτα ἐκεῖσε ὅθεν ἐξέβημεν. Ἐρὶ- 
βοόῖῃ, 699. ὦ, οιμποβίν. ρτὸ Οὐσοπδ ᾿. 
841. ΒΒ, ἐπανελθεῖν οὖν, ὅθεν εἰς ταῦτα 
ἐξέβην, βούλομαι, Ατὶδβι1ά. τ, τ, Ρ.. 108. 
Ψυλ ίδπυβ Οἵ, 11. Ρ. 64. Ὁ. 184η. 1, 1. 
Ρ. 212. Α. ἐπάνειμι δὲ ὅθεν ἐξέβην. ἰ, 1. 
Ρ-. 9. Ὁ. Οἴδετο Νδι, ϑογ. 1, ῶ8. 
“ϑοὰ δὸ ἴδπι, υπά 8 πιο ἀἰρτθβϑὶ βιιπιυβ, 
τενετίδπηυγ,᾽ ΕΥΥΤΤ, ᾿ 

σοι ἡδομένῳ ἐστὶν] ΕἸδρδηίογ ἀϊσίαπι 
Θβΐ ὕσὸ ἥδῃ" αἱ Οταίν!. 1. εἴ σοι βουλο- 
μένῳ ἐστὶν, ἢ. 6. εἰ βούλει. ϑορμῖοι. 39, 
ἂν ἔτι βουλομένοις ἡμῖν ἥ, ἴν. 6, ἂν βου- 
λώμεθα. Χοη. Ογτορ. ἵν. δ. 10. ὅτῳ 
ὑμῶν μὴ ἀχθομένῳ εἴη. αη. ΨΥ, Η. 
χἰϊ, 1. εἴ σοι βουλομένῳ ἐστίν. Ἐπὶ ἴοτ- 
τϑ ἰοαυσπαὶ Ηοτηθτῖοθ. 1], ξ΄, 108. 
ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη, ἢ, 6. ἀσμένως 
ἔχω, ἰπίεγρτεῖθ Εὐβίδίῃϊο : σ)ὰ5 νεσθᾶ 
ἀΐρπᾶ νἱβδ βυηΐ, 45 ἃ ποθἷ8 ρρομεγθη- 
ἰυν (Ρ. 9710. Βοιη.) Τὸ δὲ, ἐμοὶ δὲ ἀσμέ- 
νῳ εἴη περιφραστικῶς εἴρηται, ἀντὶ τοῦ 
χαίρω καὶ ἀσμένως ἔχω. Ἔξ ὋὉμήρον 
μὲν ἀρξάμενον ἐλλειπτικῶς σχηματισθῆ- 
ναι, διαβὰν δὲ καὶ εἰς τοὺς ὕστερον" τοι- 
οὔτον καὶ τὸ, ἐμοὶ δὲ βουλομένῳ εἴη, καὶ 
τὸ, ἐμοὶ δὲ χαίροντί ἐστι τόδε τι, καὶ ὅσα 
τοιαῦτα. ΑὉ Οτοἷβ δοσορεγαῃί ᾿ιδιηὶ : 
υἱ Μδοτοῦ. ϑβαίυπι, νἱ, 1. νἱ. 6. υἱῖ. 13. 
8ὲ υοἱεπέϊνιια υοὐϊβ ογὶξ: νἱὶ, 7. δὲ εἰδὲ 
φτοϊεπεὶ οὐ. Οὐπῇ, Τροραγὰ, Ἐπιδπάδιὶ, 
ἦν. 34. 1θοτνῖ!!. δὰ ΟΒμαηξ, ρ. 440. ᾿4!- 
4υσπατ, δὰ Ἠοτοσοῖ, Ρ. 660. ΕἸΒΟΗ. 

εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστιν] ϑὲ ἦοσ ἐἰδὲ ἴι- 
δεπεὶ αοοἰαϊξ, δὶ {ἰδὲ μίασρέ. 10)6 ᾿ος ρθ- 
ποθ αἰχίπι9 ἴῃ Ερίϑίοίϊα Οὐ οα δὴ ἢ), 
Ἀ, ν».27. τι. 

πῶς γὰρ οὐ μέλλει)" Ομάπε Ομαγε 
ἐπΐηι πο ἑν 814} ἀϊοιοπειη οἱ 
Εἰβοβοσγ, βηποίαν!: εἰ ἰδυάδίυθ 80 60 
Ἡδπιβίεσῃ. δὰ Γλιοῖδη. {, 1. Ὁ. 44θ. Θὲ πο 
δὰ ῬΙυίατομὶ Μοτγα!α Ρ. 98. ἃ. υτυ. 
2 δ' ὃς ὁ Ξξωκράτη:) ΝοΙηθα 86 βεβρε 

Ρτοποταῖπὶ δἀϊαποίαπι Ἔχίδε δρυὰ Ρ]δίο- 
πὲπὶ: πΐβυρτα ο. 18. [40.] ἦ δ᾽ ὃς ὅ 
Σιμμίας. δὰ. α. 14. [48.] ΕἸδοη. 

καὶ τῷ ποίῳ τινὶ) ΟἸγιηρ. Φαίνεται ὁ 
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᾽; Ἁ ͵ ᾿ “«.τνΝ “ Σ τ ἢ 

ϑος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαι," καὶ ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς 
͵ Ν. φ2Ὶ1:ξ4 ,». ἡ Ν “Ὄ ) Ἀφ“ ν»ν ᾿ ᾿ 

δεδιένα; μὴ πάθη" αὐτὸ, καὶ τῷ" ποίῳ τινὶ οὐ: καὶ με- 
Υ - ΚΣ: ,ὔ , ͵, Ϊ᾽ ν. 3 

φὰ τοῦτο αὖ ἐπισκέψασθαι πότερον ψυχή" ἐστι, καὶ ἐκ 
’ Χ » ἔν,» “ ὃ ὃ ’ .«» »“" ξ ᾽ὔ “᾿" 

τούτων" θαρρεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς: 

᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. [8. 62.] Αρ' οὖν τῷ" μὲν ξυντε- 
’’ὔ »“" ἤ 

θέντι" τε καὶ ξυνθέτῳ" ὄντι φύσει προσήκει τοῦτο πάσχειν, 

ἐρέσθαι ἼΠ.---" τοῦ διασκεδάννυσθαι ΓΠ.---ἰ πάθοι ἘΞ.--- τῶ οπν ΡΥ Λ.--- οὔ δϑὰ 
Ἡεϊμάοτγβῆι8,--ῦ ἡ ψυχή Ἅ{Π.----ὰ τούτου (.-τοῦ οὖν οὐ τῷ τὸ Τ΄.--ὸ ἢ, ἸΔΦΟδ: συν- 

Σωκράτης τρίτον τὸ αὐτὸ λέγων---ἢ οὐ τὸ 
αὐτὸ σημαίνει ἕκαστον τούτων. τὸ μὲν 
γὰρ τὴν κα τῶν πραγμάτων αὐτῶν λέγεται. 
ὅτι ποίῳ μέρει προσήκει τὸ διασκεδάννυσ- 
θαι, οἷον ὅτι τῇ ἐμψυχίᾳ, οὗ μὴν τῇ ψυχῇ, 
καὶ ὑπὲρ ποίου τινὸς δεδιέναι, τοῦτ᾽ ἔστι, 
περὶ τίνος δεῖ ἡμᾶς κρίσιν ἔχειν ὡς τοῦτο 
“πεισομένου, καὶ τίνας δεδιέναι ὡς τοῦτο 
πάσχοντας. διό φησιν, Τῷ ποίῳ τινί, τὸ 
μὲν οὖν λέγεται περὶ τῶν πραγμάτων, τὸ 
δὲ περὶ τῆς κρίσεως, τὸ δὲ περὶ τῶν προσ- 
ὦπων. Ἠμφὸο ἰδπιεη νϑθε καὶ τῷ ποίῳ τινὶ, 
βοουπάυτῃ (ογηδηαπι, το αηάδηΐ τοροῖ- 
ἐβ. ἘΟΘΒΒΤ. (ὈτπδΙ ταϊϊοποτα ρτοραρδὶ 
Ζεαπίυ8, 5ει ᾿ΐδ ἰδπηθη, αἱ ρτεΐπιο Ῥχὸ καὶ 
τῷ ποίῳ τινὶ εἴϊοπι τοῦτο τὸ πάθος ἱερὶ 
Ῥοββερυΐατεῖ, ἀεἰπθ δηΐθ νϑῦθυπι δεδιέ- 
ναι ἸΏΒΟΥΘΓΘΊΟΥ ρϑγιίου]α οὐ, ἀξ μή. Εἰοὶ- 
πὰ νετΕ!, Ομέπαηε, εἰ φμαϊΐ, οοπυεηϊσὲ φα 
Ῥαδδίο, ῬΕΡ φμαπὶ ἰἰϑϑοίοὶ ρμοδβὶξ, δὲ οεὴ 
φιαϊέψιο δἰξ πιεξμεπάμηι, πὸ ἰὰ μαξαξεν, 
εἐ βεσμιπάμα χιαηὶ φιαίογπχμο εἾμ8. Ραγ- 
ἔεμι. δ ετῦᾶ τῷ ποίῳ τινὶ, εἰ ὑπὲρ τοῦ 
ποίου τινὸς, εἰ τῷ ποίῳ τινὶ, ροτπθηι κα 
ἀρ εχ {Πα τεσοπῃ σθηυβ, αυοα ἀοϊποερδθ8 
ϑοστγαίθ σοπϑιϊὐζαγ εἰ ὑτοροηϊίωτ, ΕἼΒΟΗ. 

καὶ τῷ ποίῳ τιν} Ητο, αἱ ρεσρθσατα ἃ 
ἈὨΙθγα τ β σορϑετα, συτα Οὐτπᾶπο δὲ Εοτβ- 
ἴογο ἀϑ᾽δπάυπι σσπβθαμ, ΤΥ ΎτΤτ. 

καὶ τῷ ποίῳ τιν] Ητθο ἰδπαιδπ 6 
ῬΙΞΟρτΘβ515 πὰς ἐπίγαβα ἀ6] 9 σόϊ Οὐτ- 
ὨΒΠΏΒ, πραῸδ 5806, υἵ 8υπὶ βοιρία, ἴ6- 
ΠΟΤῚ 5:πη6 150] 5ἰββίπια ταυτολογίᾳ ροΒ8- 
δυηΐ, 8εα ρτεαβίαπὶ ἰδπιθα 68 {πὰ Εὐ 4, 
νοΐξ, {ὰπὶ ΤΡ, Αὐρ, Ἰορίίηαας ΟἸγιπρίο- 
ἄοτιβ, ἴῃ ἐχρ! !σδπᾶο δα πιθηΐο αὐΐβοτα 
Ἰδθοτᾶπβ, Ηἱ8 ἱρίτυγ ἐθϑιϊπιοτ 8. 818 Ὁ1}- 
'ἴδτῃ ΒΟΥΙΡΙΓΑτη 4}8 αθδαιθ πῃ] οΥ θῈ}5 
᾿ϊθτὶβ δ)ῖοθγθ ἰοπῖθε, ργθοβογεῖπη συ πὶ πὰ 
εὐδοιῖβ φυϊάοπι νϑυθὶβ δαῖνα 5ἰς τὲϑ ᾽ ΝῚ- 
τρΐγαπὶ Ῥτοχίπιθ δε 68 πότερον ἡὐὰπὶ 
παβαυδηι πο δὰ ἄυο τοίδγδίων, ἂἀθ τπῸ 
ἀϊοσίατα πυβηθδτα οσουτγαῖ, ποτ πος Ροηΐ, 
βεὰ 5β. δὶ ἃ ῬΙδίοπο οροτίεθαὶ εἰ τοιοῦτον 
ψυχή ἐστι. Ἠος ἰρίίυσ ὧυὐ παθοδὶ ηυο 

βρθοίϑε, τέροῃμθ καὶ τῷ ποίῳ τινὶ οὗ, πε- 
4ὺς αἱα 7δτὼ βιρογοτῖξ βαττολογία.---Τη 
ἢἷθ πότερον ψυχή ἐστι ατιϊσαϊαπι ἧ εχ 
ὑπὸ Ὁ. ἱπβογυῖς Ἐΐϑο. Ευτὴ ποὸ ἰδρῈΒ 
᾿ἰπρυθ πες ἀδυπι Ρ]δίοτιἷίβ τεσαΐγοτο, 
σοπίθη 8 ἔβοι α ̓οςἷβ πιο Βίγαγα ῬΟββοι 8. 
Ἡκινν. 

8. 62. ἄρ᾽ οὖν τῷ μὲν συντεθέντι τε 
καὶ συνθέτῳ] Ητο δὲ ἀεΐποθρβ οπιπΐα 
υδῆπε δὲ ἃ. 47.---ἐξευρήσειν, Παροὲ 5το- 
Βεθοὺθ Ἐοϊοσ. ῬΉγβ. Ρ. 96---98. Οοπιββἃ 
(πιο, ΡῈΓ νϑέβυὶβ Εἰ ογασΙΣ παρ! σϑηίίδπι, 
τῶϑρσηδ Ῥᾶτγίθ, 4085 δϑὲ Ἰηΐο νερὰ 8, 20, 
Ἐμοί γε δοκεῖ οὕτως" εἴ πιυχ Θῶμεν οὖν 
βούλει--τ-. Ῥόττο ἃ. 28. τῷ νοητῷ καὶ μο- 
νοειδεῖ" εἱ ἃ. 45. πέφυκεν εἶναι ἑκάστη 
ἁρμονία, ὡς ἂν ἁρμοσθῇ, αὐῷ ἵπ ςοἄ, 
Αὐυρυπὲ, δχβίδπί, ἱπάθαιθ ἐγδηββορία 
βιυπξ ἴῃ ΔΡΟρτΑρυπν 1 οἰάσπβα Ἰοσογυπι 
το οὶ π᾿ εὐϊάοπε Οαπλοήαπα ἀοβιάθγα- 
ἰοτὰπ. φογΘηΪ δϑαΐοπν εὐϊξῖο, αἰ 5οῖθὲ 
ῬΙδιοπΐ5 ἰΙοσοβ πΠορηἶδὶ ῥτὶπιὶθ οἱ ροβίσε- 
ὨΝΐ8 νοῦ ποίδτθ, 18. ἴῃ Βος αὐυοηὰθ 
Ῥδυοῖβ γϑγθ 5 ἀδίαηοία 68, ἰ, ἵ. Ρ. 812, 
Νὸὺβ ἰρβίυβ μα]ὰ8 6 δῃϊπιΐ ΒΡ οἰ δίς 
ἀὐραθηί ᾿ηλεῖυτα δηϊτηδανογίοτα ἄθθα- 
ΤΩῸΒ.; δϑίοπυβ οὐϊάδτη, αυδίεπιβ ἢξθῸ 
δηϊπιδάνογβίο δ δυοίογεπι 1π|6 Προ πυμι 
Ῥογίϊποί, Ῥχοΐθηιβ Ἔπίτα 86 οὔεγε ἀυ}}- 
ἰαῖϊο, αὐἱὰ συντεθὲν εἰ σύνθετον ὃν αἷ- 
ἔθγδπὶ ὃ αὐἱὰ 811 διαιρεθῆναι ταύτῃ ἧπερ 
συνετέθη, ἑία αἰυϊαϊ μὑτοιἐὶ σοπιροϑιξεηι 
ογαξῦ (υοὰ δὰ ρῥτίοτοπι αἰξϊποῖ ἀυθ!α- 
τἰοηθαι, 681} 516 Βονθγ 56 ρυΐδί ΟἸγτα- 
γἱοάοτα8, υἱ ἀϊσαὶ Ρ. 41. συντεθέντι δὲ, 
ἵνα εἴπῃ περὶ τῶν μερῶν" ταῦτα γὰρ συν- 
τίθεται" συνθέτῳ δὲ, ἵνα εἴπῃ τὸ ὅλον" 
τοῦτο γάρ ἐστι τὸ σύνθετον. Ἐτρο εἰπίὶ 
ΒΥ ΟΥ̓ ΠΙΆ, βεὰ 118 αἰ συντεθὲν τηδρὶβ δὰ 
Ῥδγίεβ, σύνθετον τυδρὶβ δὰ ἰοίυπι, τοῖογα- 
ἴυτ, Θυξβ τϑίϊο, υὐ ἔλίθαγ, ΞΡ. ΠΟΥ αἈ πὶ 
γϑγίου, ἴῃ θὰ ποῖ ΟὈΒΟΥνδίυγ : 010 ἔξγο 
ΠΟΠ πἶβὶ σύνθετον, νοὶ συνθετὸν, ἀβυγρα- 
ταν, ἐπα τὸ υμίνοιβα ποίεϊ δοπιροβίξιηι. 
Νδμι Π8: ΤΌτιιδ5 ποιαΐπιι πὶ νι Ὁ] ἰτπὶ μτὸ- 
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ν» 

διαιρεθῆναι ταύτη ῆ 

Ν - 
πέρ τῳ ἄλλῳ; Δοκεῖ μοι, 

τιθέντι 1,.--- ἢ. 1ΔΟ4.--" ξ. ΔΦΟδ.---" 

Ῥτῖθ αὐϊάθπι ποίαπι 1ὰ φερε μοΐεπὲ ἤεγὶ: 
ψαϊα! ὁρατὸν, ἰὰ φμοί μοΐεδὲ εἰαενὶ, υἱδῖ- 
ὀίϊς: ἀκουστὸν, φμοιΐ απ τὶ ροίεδε : αἱσ- 
θητὸν, ϑεηβίδιϊδ: οἱ εἰς αἰϊα : 8.4 ρόυῖτὸ 
ἐγδηβίθεταπίαγ δὲ Δ, φηοΐ ἐπέ: αυοὰ 
Ετδιητηδίοῖ ἐπ αυϊθυβάδη) ἀοσοπέι «ἰ8- 
ἀπχεγυπί, ν᾿ ο. υἱὲ συνθετὸν 511 14. φιοΐ 
εοπιροπὶ γοξεβὲ, σύνθετον αὐυϊοην δοηιρο- 
ϑἰξμηι: διαλντὸν εἰϊδδοϊιδίϊε; διάλυτον, 
εἰἰδβϑοϊμίιωι. Ἐπ αυδπάοσυϊάθαι ας ἰΙοοῸ 
ποῦ σοπηστυΐὲ τὸ συνθετὸν, 5εὰ τὸ σύνθε- 
τον ἑοοπιμοδίξιηε: Ἰάχὰθ ομμπο5. {ἰρτὶ νδ- 
θεδηΐ : δἱ ἰώθπι ἰπβίρπει πΠῸ πιο 81}- 
Ὀἰρυϊιδίοπι, 5ε ἕο Ἰδαϊοϊορίαπι δαΐε- 
ταῖ; εαυϊάθην 6708. αἰ μοπά ἰάἀοπθδπι 
τδιϊοποπι πϑοΐυϑ Πλ  πἰ ᾶπς νι άθογ, ἱπίθγ- 
Ρυηροπάο τῷ μὲν συντεθέντι καὶ συνθέτῳ 
ὄντι φύσει, προσήκει κι τ. Δ. ἷ. 6. οἱ φμοὰ 
εοηροπεπίο ξασέμηι ἐ8ὲ, εἰ φιοά βιια πα- 
ἕπγα οομεροδίέμηι 688; αἱ ἄϊιο βΌΠΟΓΆ 
φομιροβίτοσιτη βἰρη Ποῦ : αἰτοσαχα 
συντεθὲν, ατίο [αοίιη, ποὸ αὖ ἱπὶἐῖο αἷς 
οτγέμπι : αἰΐογυτι δέος παξερ, δὲ παέεγα δια 
ἐχιβίεηβ, σύνθετον ὃν φύσει. Ἐπ νυο τὸ- 
ἔοττϑ νἱἀείυν Ρ]οεἶπυβ φιοά ἀϊοὶὶ Εππεδά, 
ν. ἶχ, 8. ρ. δ57. Α. ὁρῶμεν δὴ τὰ λεγό- 
μενα εἶναι πάντα σύνθετα, καὶ ἁπλοῦν 
οὐδὲ ἕν, ἅτε τέχνη ἐργάζεται ἕκαστα, 
ἅτε φύσει. ἴὐπυ5 6χ ἱπιοσργθίθυβ, οστα- 
ἐδεασα ποῦ δοιι ϊβθιίτηυβ, Π). δοϊοτῖυ 5 Θ8Πὶ- 
ἄδπι ταϊομθι ἰηργεββὰδ Θβῖ, ὡὲ φύσει 
συ συνθέτῳ ὄντι Ἰπηροτοῖ ; ποϑαὰδ ἰἃ- 
πθη ἰλαϊοϊορίδιη νυἱΐανί τ, ἴθ ἤδὴς δοπίθῃ- 
τἴδη (δ  Π1ος τεάάθπβ, τεῦμϑ ἐοπιροβί ἐδ, 
αἱ εαπὶ παΐερω καδεπεϊνι μὲ σονροδὶ- 
ἐα ε88ὲ γοβϑὶπξ. ἴδια ΠΠπἃ δἰΐογυη), 
διαιρεθῆναι ταύτῃ ἧπερ συνετέθη, λ0ο 
μαῦϑί ψίπι, αἱ ἰοίαμν αν! ἀδίογ ἴῃ 688 
Ρϑείθβ, οχ αυϊθὺβ σοιηροβὶτυτη δϑὲ, δὲ δ 
τΑϊϊουθ, 408 οοιηροβίίαπ) 6βΐ : νϑὶυ 
ΟΟΥΡᾺΒ ἐπ αυδίυογ 1} οἰ επιαπίδ, αυΐθυ8 
ὀοπείδέ, οἱ ἀἰββο υεἷθ σἱποι 8 88. ρδτία8 
σοπεϊπαπέθυ5. ϑρεοίδὲ ἤὰς Ῥ]οιπα8 
Ἐπη. ΕΟ, αἰ ποτῖος πᾶν τε τὺ λυό- 
μενον εσιν» εἰληφὸς, ταύτῃ διαλύεσ- 
θαι πέφυκεν, ἧ συνετέθη" ψυχὴ δὲ μία καὶ 
ἁπλῆ ἐνέργεια οὖσα ἐν τῷ ζῇν φύσις ({. 
φύσει ἐστί)" οὐ τοίνυν ταύτῃ σεται" 
ἔππὶ ἀΐνεγβα οοιηροβίεϊοπὶβ δὸ ἀϊββοίυ ο- 
τἶβ σΌ ΠΟΙ τθοθηβϑοῖ, “  πθᾶ5 ΟΣ. Ρ. θ6. 
διαλνόμενοι δὲ τὸ σύνθετον, οὐκ εἰς ταῦ- 
τὰ ον. {τ ἀναχωρεῖ ἐξ ὧν συνετέθη » ϑυμξ 
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περ ξυνετέθη"" εἰ δὲ τι τυγχάνει ὃν 
ἀξύνθετον, τούτῳ μόνῳ προσήκει μὴ πάσχειν ταῦτα," εἴ τι. ὕἱ, 47. 

Ἢ 

ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. 

ταῦτα ΔΒ οἱ τὸ ας: τὰ αὐτὰ "ς.--- 

Θπὶπι ΠΟ ΘΒΙΟ 15 σογρότιιπὶ γψατὶᾶ ΒΘΠΟΓΑ, 
Ροβίεδ ἃ ϑιοϊοῖβ οἰ δυγαία : υἱ 681 αρυὰ 
Ριυίατοίπι Ῥτεροθρί. Οσπ]αρ. Ρ. 142. Ες 
τῶν σωμάτων τὰ μὲν ἐκ διεστώτων λέ- 
γουσιν εἶναι, καθάπερ στόλον καὶ στρα- 
τόπεδον" τὰ δὲ ἐκ συναπτομένων, ὥσπερ 
οἰκίαν καὶ ναῦν" τὰ δὲ ἡνωμένα, καὶ συμ- 
φυῇ, καθάπέρ ἐστι τῶν ζώων ἕκαστον" 
δὶ ρίυτα πὶ δῆς τοῃ ἀδάϊπηυβ. ἂθ 
Βος ΡΙαίοη 5 ἀσσαπιοπίο ρτοΐδοιυβ Ῥίοιϊ- 
Ὠ15 ᾿πιπηογία ἰατὶ5 ταϊϊοπεβ ἰδ11ὰ5 οἱ βὰ- 
ἘΠῚ5 ρετβοοιΐως δβὲ ἢ οἱ δά ἤὰπο Ἰοσυπὶ 
ἄοουτε ΟἸγπιριοάοτι5. δα, 1. Ρ. 68. εἰ 
185. Οὐά. “1. Ρ. 38, εἰ 40. αὐπὶ τοίεγγα 
ἰοηρυπι οδί. ϑραοβ ῥγαοὶραὰ τσαπιθη- 
ἰατου θα ῬΙοἐϊπίαια: θδὲ Εππϑηά, ἵν, 118, 
Υἱῇ, 564 ραγίεβ 6}}5 βρᾶυβί π) ΡῈ αἰϊοβ [ἰ- 
ὕτοβ ὁσουσταηῖ, Ουοὰ δυΐδην γε αὶ Ρ]4- 
ἑοπίοϊ σύνθετον, σοτηροδίζαμν ρα; ρμαγε δι 
ἐσίγα Ῥαγέοβ μοδὶεῖδ, αὐ να ]ρὸ ἀἰσυπίαγ, 
βραίϊαι ἐπ ρ] Θη 68, οχίθηβαβ, ἱπίθΠρτ ον 
ἐκ ἐγεαυθπίῖα δχειηρίογατ, ν. ο. Ῥ] υἰᾶτ- 
οἰ ἀθ Απ. Ῥεοογδαῖ. Ρ. 1022, Ε, Αἀάν. 
ϑιοῖο, ᾿. 1085. Ος, Ρ]οείηϊ ρ. 160. Ὁ, Ε, 
α. 161. Ο. Ὁ. 162. 1). 108. Ἐὺρ 105. Α, 
106. ΒΕ, 8310. Ὁ. 313. Ε. 457. Α. Ὁ), 
400. Α. Ο. 557. Δ, ΑἹΡΙΏϊ Ἰ)οοιτίη. 
ΡΙαΐ, ἡ. 372. Ὁ, πιο 85, ρΡ. 59. 66. 
Ζϑομοτ. Μ|Πν]. Ρ, 175. ΟἸγιωρίοάοτϊ ἱπ 
Ῥιάοη. Οοά, {ϊ, Ρ.. 40. οἵ δἰ!δὲ βεβρε : 
Οοά, 1, Ρ. θ8., 185, ΑΠϊ8 658 ταῖίο, συσπὶ 
δηϊθδπι Οχ ἐγῖθι8 ρατίίθιι8 σύνθετον, 
οοπιροδίξαγα, ἀϊουηξ, λόγῳ, θυμῷ, ἐπιθυ- 
μίᾳ, υἱ Ηοτπηΐϊη8. Μ8. ἴῃ ΡΙιαγυιῃ ρ. 437. 
δαΐ ἰοίατα. μοηπδπι σώματι, ψυχῇ, νῷ, 
υὐ ΡΙυιάτονιβ ἀθ ψα] ὰ ̓χλιης Ρ. θ43, Α. 
γγυττ. 

ταῦταῇ ὅδ1. ΨίμδοΡ, ἃ Β. Ψυϊρο 
τὰ αὐτὰ. 8100. εἰ ΑΠορΡ, ταῦτα εἰ 
τοῦτο : νοίβῖο δῖο, ἤοο; αὐυοα τη τη ; 
αὐἷα ᾿ἰΐσπν τηοᾶο ογαΐ, ἴδπὶ Βογβίογ, οἵ 
ΕΊθομοῖ, ταῦτα βυλβοτυπὶ,  Ὑττ. 

τούτῳ μόνῳ προσήκ, μ. π. ταῦτα] ταῦ- 
τα γῖτὸ τὰ αὐτὰ ἐἰθἀϊ οὐπὶ βίου. εἰ Τυθ. 
Πειν. 

πάσχειν τὰ αὐτὰ, εἴπερ τῳ ἄλλῳ] ΕΙεῖν 
παβνοχεέ, δαύίθηι μαϊὲ, φέρ αἰϊὲ σμἰρέανι---- 
80 8] ἰερίββοὶ ἅπερ. ΕΛΈΗΒΕ, 

εἴπερ τῳ ἄλλῳ] Ἐοτγείεσο ΕἸοῖπιβ 16- 
εἶδ86 νἱἀοθαίατ τὰ αὐτὰ, ἅπέρ τῳ ἄλλᾳ, 
Βοπ εἴπερ. οοτίθ 1 αἰπιὰ νϑγβῖο, η188 δδῖ 
ἴπ Ετδπςοῖ, μος πο8 οορὶξ ογθάστε, ἊΝ 408 
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᾽ “ ε ἼΝ Ν ».Ἀ ν ε 7ὔ Ν -“ 

Οὐκοῦν ὦ πεοῖ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταυτῷ 
7ὔ ᾽ ᾿ ᾿ς. ͵ ἈΝ Ν " ιν 

μαλιστα εἰκὸς εἰνῶί τῶ ἀξύνθετα, τὰβ δὲῦ αλλοῦ αἀλλωὼς 
Ἁ δέ ᾿ φΦ ἡ) “ δὲεὶ εν ͵ ἈΚ , 

καὶ μνηδέποτε κατὼ ταυτὰ, ταυτῷ δε εἰναι τὰ ξυνθετα; 
" δ »Ἣ ᾧ Ψ ".»γ» νν γΝ »,κν.» { 
ἔμοιγε δοκεῖ οὐτως. ἴωμεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταὐτὰ ἐῷ ἃ περ 

ΕῚ -, Υ , ν νΝῇὶ ε ν᾽». 4.» Ὁ’ ’ὔ ’ὔ 

ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ. αὐτὴ ἡ οὐσίᾷ ἧς λόγον δίδομεν 
» κα Ν 7 -" Ἁ , ,ὕ ,ὕ ς ΄, 

του εἰναι καὶ ἐρωτῶντες καὶ αποκρινοίνενοι, πότερον ὡσαῦ» 
ΝΙΝ Ὦ ΔΩ Ἁ νι ΙΝ 353. ἡ ἈΝ 

τως ἕεί ἐχει καὶ κατὰ ταῦυτὰ ἡ ἄλλος ἄλλως; αὐτὸ 
ν ΝΥΝ Ν Ν ’, νγΧΝ [7 «1 κἡὶ ΝΟΨ ΧΖὕ 

Τὸ ἰσὸν, αὑτὸ τὸ κῶλον, αὐτὸ ἐκῶστον ὁ ἐστι, τὸ ον, μυῆ 

ἀ ἥπερ Ο.---ἰ ἔχειν οὕτως Ο.---ἰ ὅσαπερ Ο.--- τὰ.««ξύνθετα οπὶ 1,.---ῦ δ᾽ Δ.---ἰ δὲ 
οπι Κὶ ---ὐ εἰδέναι 5. οὐ ργ 2{Π.---ἰ τὰ οἵαὰ ΓΛΟΈΗΙ εἰ ρτ 7{Π.---ἰ αὕτη ΦΟ9.--- καὶ 
δηίς ἀποκρινόμενοι Τὴ 1.---ὐ ἔχει οπὶ 1, ἀπίο ἀεὶ ρομὶξ Δ.---οῦ καὶ δὰ σοά, Αὐυρ.-- 

εβι, ἐπῖς 8ο]ϊ εοπυθηῖ, ποὸπ εαΐσηι γειεϊ, 
χμ αἰϊὲ οὐρίααι : 96 ἴθ Αδοεπβίαπο 
Θχοπιρίο ἰορυπίυτ ἰπίϑ, ἐμΐσ βοὶὶ ρμοϊἐβδὶ- 
πον πα ἀαοοϊἰὶὲ εἰἰδϑοϊμεϊο. τοι. 

Ῥοβὲ τούτῳ μόνῳ ηὐαπὶ οχρϑοίείοτ εἴς 
περ τῳ, ἨΟῚ Βᾶπὸ εἴπερ τῳ ἄλλῳ, (πεαυδ 
δπΐμης κ᾽ 501} νυϊο σοπν θυ, Αἰ] οσαϊηλᾶπι 
σομπνοπῖγθ μοΐθβί), οχ συ]ρα αἀἰοθπαὶ 
σοππποιαἶπο, ηὰὰ ρ]οτυμηαιια [ογπνα 85 
εἴπερ τις δα)ϊοϊτιγ ἄλλος, ἰι. 1. ἄλλῳ δά- 
ἀϊταν, απὸ ρἰδπῖοτ ἤετεῖ οἰδαβεϊαυ δοπ8. 
Ἦειν νυ. 

ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταντὰ---ἔχει κ. τ. ΝΜ] 
Τὰ ἴῃ Ῥαιτηθηϊίο ὑ, 152. οἷόν τε, τ 
ἔχον πως, μὴ ἔχειν οὕτω, μὴ μεταβάλλον 
ἐκ ταύτης τῆς ἕξεως ; οὐχ οἷόν τε. πᾶν 
ἄρα τὸ τοιοῦτον, μεταβολὴν σημαίνει, ὃ 
ἂν οὕτω τε καὶ μὴ οὕτως ἔχῃ. οἴ, Αρυ!],.. 
ἀθ ἄορμηι. Ρ]αι. μ. 252. τὰς οὐσίας, “ 4υἢ58 
Εβ86π188 ἀϊοίπιιβ, ἀ5 6586 δ: ΒῈῚ α0.858 
οὐποία ρσἰσηδηίιγ, δ'οα 1{Π8, ιιὴθ τ Θὲ Ε15 
οὐ 5 σοπιργθ θη ἴτυν, κοπιμοῖ εἰ δοήθπὶ 
ἡποῦο οἱ δυὶ ρϑγ, δὲ βυὶ 5: π}}}}8 ἐπυθηλίατ, 
υὐ αυ5 ν6Γ 811, (ὅ ἐστι τὸ ὄν.) Νὸο- 
(ἀπ πὶ, θσ ἰοσπ) ποὰ ϑυοσταίσδπι, 
5ε Ῥυιπαρογίσαπι ᾿γοάύδθγθ ροιϊιβ αἰβεὶ- 
Ρἰΐϊπδιν, Ὅναοκ, Η!βὲ, ῬΠΝ]}. εν 1, Ρ. 696. 
οττι.. 

κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως} Αὐβιυ5 
501}, Τῆ60 Ἰυϊοῖο, ὕτὸ νυ]ρηῖο ταντὰ 
ἄκτο τὰ αὐτὰ, αιιο 'π δος ρἈἢΟΒορ νῖβ 
{τὶ ἐδ Τοιταυϊα βοϊοιηλθ, δα αοίϊοβ ἃ ᾿ἰτα- 
Πὶς π΄ ταυτὰ πιυ!δίυτη οδῖ, [Ἰςϊτυν ἀὁ 
Ἰάοἷ5 δἰἰβααδ σοπβίδηίον βάθη πηδιιο πε - 
θυ8 οἵ ἐπι τα 15 παίαγὶβ οἵ ὁββοπῆϊβα: 
ἔγεαυδηβ ἰπ Ρῃθάοπρο, 586 δὲ αἰὲν. ς, 
Ῥοϊϊεῖς, Ρ. 174. Η, Τί, ρ. δ20. 1). 638. 
Ἐς 591. Β. Ἐρίποπι. 701. (.. Ῥ]υϊατεῖιο 
Ορμ. Νοχαὶ. ρ. 428, Β. 443. Ε. 1001. Ὁ, 
1007. Ε΄ 1013. ΔΑ. 1015. Ε΄ 1022. Ἐ. 
1122. Ε. 1116. Ο Ὁ, τι, 169. Α. ῬΙο- 
(πο μ᾿. 001, 1), 001. Β, Τ0ῦ. Α. εἴ ρ45- 

5. 8ὶσ οἱ Ατίουβ δρυὰ Ἐμβθῦ. Ῥ, Ἐς 
χν. Ρ. 815. Ὁ, Ῥοτρβγτῖυβ γι. Ῥγι, ᾧ, 
47. [Ἀπ] τοἶνυβ ἐδ. 160. Βιπιρι! 1ο08 
Οὐπῖπι. ἴθ Αὐϊβίοι, ΡΒ γβ, νἱϊῖ. Ρ. 311. 
ἴΐοπι ἀς (αἶο 1ἴ. μ. 90 8. ἔπ, Ἡεπηΐδβ 
ΒΌΛΙ, ἴῃ Ῥατ, Ρ. 2177. ΟἸγηρίοάοτυϑ 
ἴῃ Ῥιαάοη. (οά, 1, ρΡ. 64. 65. 671. Οοη- 
ἔοταῖας Οαἰδκετυβ δά Μ. Απίοπῖῃ. ἢ. 
330. [πεὶσηϊίοῦ δι ρ βοαν Ρ]αΐο [μδᾳ. 
Υἱ], ρ. 631. Δ. ταχθὲν μὲν γὰρ αὐτὸ καὶ 
μετασχὸν τοῦ τὰ αὐτὰ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ 
ὡσαύτως ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς παίζειν κ. τ. Ἀ, 
χ, Ρ. 669, Ο. τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ δήπου, 
καὶ ὡσαύτως, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ, καὶ περὶ τὰ 
αὐτὰ, καὶ ἕνα λόγον καὶ τάξιν μίαν--- λέ- 
γοντες νοῦν---, Τίπιο ρΡ. ὅ80. Ὦ. ἐν 
ταυτῷ κατὰ ταυτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ τὰ 
αὐτὰ ἑαυτῷ διανοουμένῳ. δ υττ. 

τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ νμμρ γε, 80. ἔχοντα, αυοά 
Ρεϊοπάσμν 6 ργαςθά, ἔχει. Ἦτο ἰδίηδα 
δύθο ἀμτὰ δὲ δ] ρ515, υἱ βου θθπάυπι 
ἈΓΌΙγοῚ ἃ δὲ ἄλλ.---ταῦτα δέ. ν. ποί. δὰ 
Ῥιοίαρ. 8. 11.--ἐπὶ ταυτὰ, ἐφ᾽ ἅπερ. 
(οεγοχὶ νυἱραίαπν ἐπὶ ταῦτα. Η ΕΝ». 
ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι} 

Ἐπεοπέϊα, ψιαμιι ἀεβ πῖπτε ῬΕΥ 6886: 56, 
ἐδβοηπία, οα}ι8 απὸ ἀεβηϊἐϊοηθηι ἀαηιμδ, 
πὲ αἰοαηειβ ἡ απὶ ε886 τὰ δἰἐ. Λό- 
γος, ἀοβηϊῖο ἈΡΡε!]αίαγ ἃ Ῥ)]αἴοπο δεΐδιη 
1. χ. ρ. 668. Ε,, Ε΄. χὶϊ, Ρ. 695. , Ατῖ- 
βίοιϑὶ α  ορῖς, 1. 4. ν. 2, Ρ]υίδλτονο 80- 
ἴπάε, οὐ Ἰ)οξοει. Οτδο, Ρ. 422. Β. υἱὲ 
ΡΙυτα δηποίανίπιιβ. Ύ ΤΥ. 

τοῦ εἶναι) 1Ἰργογῶπι Ὡ}]}ὰ8 Βαθεῖ, 
αὔθ δηῖθ ἢδοο τοῦ εἶναι ᾿πβοηῖ νοϊαϊξ, 
Μυάρῖιβ. αὐ σα απ τόν. Ηαῖς Ἰοσῦϑ 
οββεῖ, Ορίπου, 5' ρυβοοάογθε τὸν λόγον, 
αἰ ἐξ, 94. ἡ οὐσία ἔχουσα τὴν ἐπωνυμίαν 
τὴν τοῦ ὃ ἔστιν. λόγος Ὦ. ]. 68ΐ, αἱ 5006, 
ὁρισμὸς, ἀοβηϊίῖο. Ἡ Ειν . 

ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι] Οφιηΐμδ 
σι άτηνι5 βαρτα δὲ ἃ, 22, δ υττ. 
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᾿ « ἊΨΤ π΄ ὅ “, γ»5νᾳὍἝἌλ, λ ἄχος “ πότε μετωβολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐνδέγεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκα- 
εἰν Ν Ν ἣ 2. Ν » ε»ὕ στον ὁ' ἔστι, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καθ᾿ αὑτό, ὡσαύτως καὶ" 

"ἢ 3 λ» Ἀ ΣῪ; Ε] "ων Ε “ 

κατὼ ταὐτὰ ἐχ ει" καὶ οὐδέποτε οὐδαμνῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν 

ει 

»ητ Ἅ.-- καὶ οπὶ Δ.--ἰ ὅ ὁτὴ Ργ Γ'--- καὶ δαᾷ 1,.---ἰ ἔχει δηΐο κατὰ ροπὶϊ Γ, 

αὐτὸ ἕκαστον ὃ ἔστι, τὸ ὃν} 551. Ἰπίοτ- 
Ῥυπχὶ, ἂἱ δά άϊτο τὸ ὃν δχρ!!οοίαγ ρπθοο- 
ἄδηβ ὃ ἔστι. Ῥάγιβεη. ᾧ. 10. υὐὶ ἀθ δΐ5 
εἴδεσιν δρϊίατ, αὐτὴ ὃ ἔστιν ἐπιστήμη, 
8ο ἀθίησε ἑκάστη τῶν ἐπιστημῶν ἢ ἔστιν, 
ἑκάστου τῶν ὄντων, ὃ ἔστιν, εἴη ἂν ἐπι- 
στήμη. Αἴημθα 5ἷο βυρτα ἃ. δ4, περὶ 
ἁπάντων οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο ὃ 
ἔστι (Ἰ. 6. τὸ ὄντως ὄν). ιν». 

μονοειδὲς ὃν} 1, ΔΕεἱ νοραπὶ βδὡμρίοα, 
ὁμογενές. (Ἕὐλνα ρυΐεβ Ρ]ἰοιὶ 6556 5ῃγπ" 
»ίεα, ηυοά πυδέγ8. Ποπιϊηΐθι5, αἱ πυϊσ 
νογθο ποίζοπθαι ἱπιπιδίθγ δ! 15. δυὺ}]- 
οἷαπί ; βἰρτη σαὶ δπίμι, αοή η1} πᾶδος 
ἴῃ 56 διἀπηϊδίυχη, νοὶ ἀἶβραγ δυὶ δίαπε 65- 
5ἴτηλ δ, οὐ ἰοσὰ8. ΟἸσδγοπὶα σδα, ἱ, 8. 
αἀοοσεῖ, “ Ἑδτυπι πυλὶἐϊαΐαιη βδὺπὲ Ἀ}168 
Ῥυποῖρεβ, δἰΐδβ οχ 115. οτίξθ : θηποῖρεβ 
Βυ πὶ ὉΠ] ὈΒτηο 6] οἱ βιπρ! ςο8. [ΠΙΔη0}6 ΜῸΓ 
εἴ Ἰρτιῖ5 εἴ δαυὰ οἱ ἴδτγα, ρεῖπια βαπί," ν, 
Οὐδὲ, πὶ. 21. ΑἸϊο ἰοσο (ἴδσθιο τὸ βίι"- 
Ρίοχ 1τ6 ἀφβουί δὶς : ἐ φυοά πὶ} σοραϊηΐαπι, 
πὶ! οοαρπιεπίδίυπι, πἰῃ 1} ἀπρίοεχ πδρεῖ, 
(Τυδο. 1.20.) ἸΡΒίάθιω ς. 10. “πες 51. 
αἰάἀσυδηι τ5ϊ σοῦρυβ ἅπαπ δὲ δἰ πιρ]δχ. 
ν σπεριὅμα Ἰίδαυθ. ορροπιηΐ ηεχέο, οἵ δχ 
ἀἰνοτϑῖβ δἰ διηθητοταπι βοποῦῖνι5 φοπογείο, 
πὸπ εἶ, αυοὰ μαρϑὶ ραγίοβ, ν, Ἐπιδϑί. 
Οἴαν. Οἷς. ν. ϑέμιρίοα, Ησοο βϑιβυι Αἰ ἀτρι!υ5 
(ν]. 747.) δηϊηαηι νοσαῖ: "Ἐκ ϑηατη 56η- 
8πὶ δία! 6. ΔΠΓΑΪ 5ἰ Πρ  οἶβ ἔρποπὶ,᾽ ἢ, 6. 
οοποτοία Ἔχριηία ἰΆ06, ἀξύνθετον. ν. ὅετ- 
νίυπι, αὐἱνετα ἴα 58 πη πηχία ὨδθΘί, 
Ηδπὸ νϑγϑῖη νἱπὶ νοςΐβ 6586, ἱπεῖα αιοηὰδ 
Ἀρρδϑγαΐ, αυοαὰ ΓΘ 85 ἱπαηϊπια 18. γι τα Γ, 
ψείυι αὐτο, ηυοὰ νοςδὲ μονοειδὲς γένος, 
πηΐϊξογπιο, πῃ Τίπιθθο Ρ. ὅ9. ϑίθρῃ. βᾶχο 
γε] ρείπ : τὰ ἄντρα ὑπὸ πέτρας περιε- 
χόμενα μονοειδοῦς, ῬοΤρθ τ, πὶ, Ν᾿ Ωρ. 
Ρ.810. ἴπιὶ ϑγπιροβ, (ρ. 190. 458. 2.) 
αἰεϊεον τὸ καλὸν, μονοειδὲς, ἱ. 6. εἰλικρι- 
νὲς, καθαρὸν, ἄμικτον, υἱ ἀιίρη νοσδί, εἴ. 
οἱ Ῥμιβάοη. 8. 38. 1. χ. Ἐεῖρ. ρ. 469. 
ΒΔ8. 3. Οὐδ! ἰοςᾷ ἀοςεπῖ, τὸ μονοειδὲς 
6886 ἄμικτον, 5ϊδόθγωτα, Πἰ Νὰ} 4] 1 λ 5. 
δάτηϊχ τὶ πΒΌΘΏΒ, Ββοὰ ἀπῖαβ ροποτῖβ, Ουϊ- 
5 δχ πούομὶ θ0}8. ἸΠ )  ΤΟΥΙ811185, αΌ δὶ 
ψοσδηΐ, ποπὶ ουἱποὶ ροίόσι, Μαίονια δαῖτα 

ὁμογενὴς, β6η8.. γϑίοτα ἢ ἐβὶ μονοειδής. 
Ῥοιοβὶ τὸβ ᾳυϑάλην μονουειδὴς 6558 ἀμε- 
ρὴς, ἵἱπά ἑδτηθῃ ποῖ ἱπηπιϑίογ [15 το ρο τ! - 
ἴυ. Ετ 4015 ςετίε ἀρῆπιγο ρυϊεβί, δπ 

ἔχειν ἀεὶ καὶ ταυτὸν εἶναι. 

νϑίθυϑϑ δπΐσητπι Πα θυ 5 ὉΠ ΠΙΆ τα 
τηδίοτίαιν (εἴ, Ἤγιοκ, Ηΐπεν ῬΊΝ], τὶ ἱν 
Ρ. 1714.) ϑόπεὰ νυϑίθτυῃη ἀμερῇ 50πὶ 
μονὰς, στιγμὴ, φθόγγος--- ν. Ἰλογῖ, Εἰ, 
18. αὶβ δὴ ἀϊεδι ἱπυπηογα! α Ὁ. (ὑοἰότοτα 
Ἰνπ Ἰοσαπι δηῖο οσυ]Ὸ5 Ἤδθαυϊ: Τογί}]. 
46 πη, ξ, 14. 41, ΟΟΥΤῚ,. 

μονοειδὲς ὃν] μπαΐέημ8 βἐηιρίοα ἐ8έ, 
ἰ. δ. ποῦ Οχ αἴνουοῖβ σοποτοῖι πη δἰ θπιθη- 
τ|8, βεὰ βίμοθν μη ἈΪ Πα υθ ΠΆΡΘῊΒ. Δ] 1Θπὶ 
αὐἀπιΐχίιπι, να δαγαμη μονοειδὲς γένος 
δρρο!]αίυν ἴῃ Τ πὶ, Ὁ. ὅ9. Β., ΑἸΠα 68ὲ 
τὸ ἀσύνθετον. Ἠεινο. 

ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ] Αὐρ. ὡσαύτως 
καὶ κατὰ ταὐτά. ποὴ πιδῖο, πὸ τορὰρ- 
πδπῖδ τὰ ἰση]ιθηαὶ Ρ] ἰοπῖτο, δὶς πιοχ, 
ὡσαύτως -- καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχειν. ῬΉΪ- 
160. 37. κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ὡσαύτως ὄντα 
ἀεί, ΤΊ, Ρ. 1047. Β. [ρ. δ20. 1).7 πρὸς 
τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον. Αἱ 
ΡιαΙθῦ, 80. περὶ τὸ ἀεὶ καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 
ὡσαύτως ἀμικτότατα ἔχον, ΕἼΒΟΗ. 

ὡσαύτως κατὰ ταυτὰ] Αυρ. ὡσαύτως 
καὶ κατὰ ταυτὰ, υἱ δηΐε ἅπερ κατὰ ταυτὰ 
καὶ ὡσαύτως ἔχει. ἃ. θ6. ἀεὶ ὡσαύτως 
καὶ κατὰ ταυτὰ ἔχοντι ἑαυτᾷ. Ῥοϊϊες, 
Ρ. 309. 1). τὸ κατὰ ταυτὰ καὶ ὡσαύτως 

ΡΙπΙεθ. ρ. 
61. Ε. (ὐουίγα ηπδιιδαιηοάπαι ἢ. ]. δἱ- 
4ὺ ῥῬϑυΐο δηίε ὡσαύτως ἀεὶ ἔχει κατὰ 
ταυτὰ, ἰϊᾶ Βορίνί, 8, 10. τὴν ὄντως οὐ- 
σίαν, ἣν ἀεὶ κατὰ ταυτὰ ὡσαύτως ἔχειν 
φατέ. ἃ. 19. τὰ ὄντα κατὰ ταυτὰ ὡσαύ- 
τως ἔχοντα. ἀδ Ἄθρ. ν. ψ. 479, Ἁ. ἰδέαν 
---ἀεὶ κατὰ ταυτὰ ὡσαύτως ἔχουσαν. 
1014. Ε. αὐτὰ ἕκαστα---ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 
ὡσαύτως ὄντα. Αἰἴαὰο βιδιϊν ροβὶ ἴῃ Ηἷς 
“Ὡσαύτω:----καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχειν εἰς. 
Τυθρ. οἱ Αὺρ. καὶ οπίυπί, Ηος ᾿ρίταγ 
ἃ Ῥ]αἴοπα ἰρδὸ ἴῃ ἰὸς Ἰυφα  Π  σόποτΘ 
τιοάο δά άϊταπι νἱἀοίατ, τπὰοῦάο Ομ ίββυπι, 
Ἡεικυ. 

οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἀλλοίωσιν 
οὐδεμίαν ἐνδέχεται ((οά, ΑῸρ, δέχεται} 
Δολιηδανογίδιογ. ΕἸ δίοι δ σορὶδ π᾿ 8}- 
βοπᾶδ περατίομο ᾿τοτΆη 15. 6]}8 ραγ ο] 5 
σορηπαιῖβ: ν. ο. Ερίποπι. Ρ. 1700, Ο. οὐ 
γάρ ἐστιν ἀτώματον ὕ, τι ποτ᾽ ἄλλο γίγ- 
νοιτ᾽ ἂν, καὶ χρῶμα οὐδὲν οὐδαμῶς οὐδέ- 
ποτ᾽ ἔχον, πλὴν τὸ θειότατον ὄντως τῆς 
ψυχῆς γένος" ῬΉΙΟΟ, μ. 75. Ἐνπερ. 19. 
ΒΒ, οὐδεὶς εἰς οὐδὲν οὐδενὸς ἂν ἡμῶν 
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οὐδεμίαν ἐνδέχεται; Ὡσαύτως, ἔφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, καὶδ 
Ν 3 ὧν "' “ ’,’ 

κατὼ ταὐτὰ" ἔχειν, ὦ Σώκρατες. [8. 68.] ΤΙ δὲ τῶν 
΄ω φω Ω 7ὔ “ΔΛἌὌὁιΙὌΓ;ἠὦοὦὦῦω " “ ε ’ “ ᾿ 

πολλὼν καλῶν, οἷον ἀνθρώπων ἢ ἵππων ἢ ἱματίων ἢ ἄλλων 
Ἅ ε “ ΄ χν Υ Δ .ᾳ-ν “ν᾿. 

ὡντινωνοῦν τοιούτων, ἢ σῶν" ἢ κῶλων ἢ πονζὼν τῶν ἐκείνοις 

---π καὶ ἀπ ᾶρθὲ οὐπὶ 5 Ξ.---ὖὸ͵ ταὐτὰ ΓΛ: τὰ αὐτὰ "ς.---τ δαὶ Γ'.---τ ἢ μοϑί 

οὐδέποτε γένοιτο ἄξιος" ἰδίάοι ἘἩ, καὶ 
οὐκ ἐλλόγιμον οὐδ᾽ ἐναρίθμιον, ἅτ᾽ οὐκ 
εἰς ἀριθμὸν οὐδένα ἐν οὐδενὶ πώποτε ἀπι- 
δόντα. Ἐπ 'π μδὸ ἤρυτα ἰΐθιν [ἰθτὰ 
ὃ ἵγθιᾳυσπίαίυσ, Βορ ιἶδῖ, Ρ. 102, Εἰξξρ. 
251. Ἐκ μηδενὶ μηδὲν μηδεμίαν δύναμιν 
ἔχειν κοινωνίας εἰς μηδέν. Ῥοϊίςο ρ, 
1871. Η. μήτε ἕνα μήτε πλῆθος μηδὲν μη- 
δέποτε ἐᾷν δρᾷν μηδ᾽ ὁτιοῦν. Ἰιορ, νἱΐ, 
Ρ. θ83δ., Ε, καθεύδων “γὰρ οὐδεὶς οὐδενὸς 
ἄξιος, οὐδὲν μᾶλλον τοῦ μὴ ζῶντος : 
αυδμὴ βοῃίθηίατι. βοβίθγὶ ΘΟ Ρ] 65 1Δ8- 
ἀδτγυπί, ᾿. 042. Α, μηδεὶς μηδέποτε ἐάσῃ 
μηδαμοῦ θηρεῦσαι. ἰχ. μ. 652. Ε,, ἄτιμον 
δὲ παντάπασι μηδένα εἶναι μηδέποτε μηδ᾽ 
ἐφ᾽ ἑνὶ τῶν ἁμαρτημάτων μηδ' ὑπερορίαν 
φυγάδα. χὶϊ. Ρ. 084. Α.ν, οὐ πρέπον ἐν εὐ- 
νόμων (16μᾳ. εὐνόμῳ) πόλει γίγνεσθαι τοι- 
οῦὔτον οὐδὲν οὐδαμῇ οὐδαμῶς. Ναῖῃ ἢος 
αυΐάομι, μηδαμῆ μηδαμῶς, οἱ πάντη πάν- 
τως, ἴτθα θη 18. δῖ, ουϑῖα αἱ ἐχϑιηρὶα 
ἀροίάοτοι, Ἐπτρ. γο], 120. Νομάδες" 
ἀκούει δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν οὐδενός, Ἰ)διιο- 
βίβεποβ ἀ6 Η]ιοά, Γ18.. Ρ.. 80. Δ. οὐδενὸς 
αὐτοὶ δίκην δοῦναι δίκαιοι. -ττιοχ οὐ δυ- 
νηθέντων δημοσίᾳ διαλύσασθαι ταῦτα. 
Ἐπ ᾿ἰΐοτα πη ἐπ ΔΕΠγηγατ οπῖθ8, 510}}}}8 
᾿Ὅ805 ΟὐὈβοινδίυβ οί, Ἄἶυυτ. 

οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαμῶ----οὐδεμίαν 
Ουΐ νοσῦπι πορσαηθυμη σοδοογναῖο οἱ 
Νοβίσο εἰ ἐταρίοὶβ αἰ ἴβαυς βου ρίου 8 
Οπβοὶβ βοϊθιιηῖβ, (ΟἿ, Βορ δία. Ρ. 249, 
Β. Ξυμβαίνει δ᾽ οὖν, ἀκινήτων τε ὄντων, 
νοῦν μηδενὶ περὶ μηδενὸς εἶναι μηδαμοῦ. 
Ἐπ ρ. 264. Ο, Διὰ τὸ μηδαμῶς μηδέποτε 
μηδαμοῦ ψεῦδος εἶναι. ΕΛΈΗΒΕ. 

ᾧ. θ8. τί δὲ τῶν πολλῶν] Εογβδῃ οὐτα 
Ῥτροδι οι περὶ τῶν πολλῶν. ΘΤΈΡΗ, 
ἘΠΙρΡσα δυίθπι ἀθεββε νοσιβι 5. οβέ, 
ΠῚ οἵ ἴῃ μϑιιῖηο ρίδπο ἰοσο, ἄς ἤθρι νυ, 
Ρ. 3718. υδὶ ἰδιηθα ρεβροβιοπθηι δ πὸ 
Ἰάδῃι κἰταὶ ἰτοτ αἀβου θοπάδπι οσπβοῖ. Ξὶς 
οἴ βιρτα ἱπ Αροϊορ. 8. 14. θεῶν, ὧν. 
νῦν ὁ λόγος ἐστὶν, μτὸ περὶ ὧν" εἱ βιιρτ, 
8.1. τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχε φράζειν. 
ΑΥἱ τϑνογα ἰδιθδῖα ᾿νε) 5οα Ὀγροβι του 5 
ἀδτὶ οἸΠἰρμδῖα, βαι18 σοπῆγιθαν!ε ϑιθρνδηῃβ 
ἦρ5β8 π᾿ Ἀρροπὰ, δὰ 1ὴΡ. ἀδ 1)14], Ατεὶς. 
Ρ. 90. 03. ἔοπϑτ. ϑιθρίιαπιβ σοπ]. τέ 
δὲ περὶ τῶν πολλῶν" ρτιαϑαπίο, οτεάο, τὲ 
Ἀ1ἴὰ8,, νογβίουῃρ ΕἸοὶπὶ, φμίά απέϑηα αἰἶσο- 

γι εἶδ ἡμεϊ ἶδ, φῶ βἰηι ον" ρμμϊοῖινα 
αἰοισιέαν 3. 1 οὶ 8 Ἐοτβίθιο 8118{15 δᾶ- 
ἀδηίυγ Χοπ, Μέειμοτ, ἷ. 3. 8. (ἔσσῃ, χὶ. 
11. εἴ ρᾷυϊο δία οτδξ, ἧς λόγον δίδομεν 
τοῦ εἶναι. Οοπῖ, ΑὈτΘβοβι. Αοίατ, 1» 
ογά. Ρ. 278. ΕἸ50η. 

τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν--- :) Θυοά 5ὲ6- 
ΡΒδπι5 νοὶ υἱξ περὶ τῶν πολλῶν, ΕὈτίοταϑ 
δυΐοι Πος ᾿ρβῦπι περὶ ρὲγ εἰ ρβὶη βυὺ- 
δυάϊθπάαι ἠυάϊοδέ, πδαϊγοτι ρσοθδιλαθ ς 
ποὸπ αυΐϊάοπι περαηΐοβ εἰ] ἐρεὶη ρτεθροβὶ- 
τἰοπὶν περὶ 8119 δέδβρ ἰοοὶβ γδὶογο, 868 
ἀπ [νἴῖ5. σοτία νϑυθϊβ, δὰϊ εχ ρτοχίπιθ δπΐθ- 
σεάεπεὶ αὐτῶν ἕκαστον, ἰΐδτα βυθδυἀϊεπ- 
(68 ἕκαστον" ἀαλ οχ ἔγοσαθηί ΘΠ ρ5ὶ 516 
βυρρΙδπδδ ἰρέογργοίαπίθβ, αὐδϑβὶ βογιρίυτα 
οββοί, Τί δὲ τὸ τῶν πολλῶν, κυΐ μ]δπίαβ, 
Τί δ᾽ ἐστὶ τὸ τῶν πολλῶν καλῶν πρᾶγμα ; 
Ομοίπαηι ἀμέεην δὲ ποροέξιῃ δίπριία» 
τίιρη γέγι ρμίοναγαι} ΤΥ. 

τί δὲ τῶν πολλῶν] Ῥτερ. περὶ ἴῃ Πὲδ 
Ἰῃξεσροποπάδι Ρυϊδθας ϑιθριιαπαβ, δὲ- 
αυ 5Β'α δὰ ροπίίωγ αυθιη 8188, ἴυπι ΒΔΓ. 
τιοπὶα, δ, δ4. Ἐστὶ μὲν δὴ οὕτως ἔχον τε 
καὶ γεγονός" ἀλλὰ τί αὖ περὶ τοῦ γίγνεσ- 
θαι αὐτὸ πρεσβύτερόν τε καὶ νεώτερον 
τῶν ἄλλων καὶ τἄλλα τοῦ ἑνὸς, καὶ μήτε 
νεώτερον μῆτε πρεσβύτερον γίγνεσθαι ; 
ἄρα οὕτως οἰς. ὅϑὅ'6ἃ ροπίεῖνὶ υι5. μδγ 
6βὶ το Οοτῦρ. 8. 139. Τί δὲ δὴ τοῦ ἀδι- 
κεῖν ; πότερον ἐὰν μὴ βούληται ἀδικεῖν, 
ἱκανὸν τοῦτ᾽ ἐστὶν οἴο. δ᾽ νἀδ αυτρ ἢ0- 
τανίπηυβ, ΗΕῚΝ Ὁ. 

οἷον ἀνθρώπων κ. τ. Δ.}1 Ἐρίοἰιαπηι5 
ἰΐθι, πὰρ Ρίαῖο που} } 8 80 ρ5:886 ἀ}- 
εἶξαν, ἀ6 ϑδάάθην τὸ ἀἰβϑογθπβ, εοάδτα τεἰ- 
ἴω ὀχθιηρῖο νῦν ὅρη Καὶ τὼς ἀνθρώπων, 
ὃ μὲν γὰρ αὔξεθ', ὃ δέ γα μὰν φθίνει" ᾿Ενὶ 
μεταλλαγᾷ δὲ πάντες ἐντὶ πάντα τὸν 
χρόνον. ὋὉ δὲ μεταλλάσσει κα φύσιν, 
καὶ οὔποκ᾽ ἐν ταυτῷ μένει" ᾿Αλλὰ δὴ ἕἔτε- 
ρον εἴη κ᾽ αὐτὸ τοῦ παρεξεστακότος. Καὶ 
τὸ δὴ κἀγὼ ἐχθὲς ἄλλοι, καὶ νῦν ἄλλοι 
τελέθομες, Κ᾽ αὖθις ἄλλοι, κ᾽ οὔποκ᾽ αὐτοὶ 
καττὸν λόγον. ὭὍϊορ, 1Δοτὶ, ], 1ἢ, 11. 
Ἑοπδτ. 
ἢ ἴσων ἢ καλῶν] Ῥεΐαβ ἢ τεσθρὶ 6 ΤῸΡ, 

εἰ ΕἸοῖπο : φηώ τοὶ μι οῖγα αἰσεπξσ' υεῖ 
ἀημαία. Μοχ ἰπ [8 οὐδαμῶς κατὰ ταὺυ» 
τά ἐστιν Ταῦ. οτχρι τ ἐστίν. Ηεινν. 
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“- ἈΝ » λα} “Δ΄ - Ε ; ᾿ ᾽ὔ 

αρῷ κατ ταυταὶ ἐγχει, ἢ πᾶν τουνῶντίον ἔχε» 
: ἣς ε -“ Ε , ΄ 37 σ “ Ψ Η 

ουὐτε αὐτὰ αὐτοῖς οὔτε αἀλλῆλοις οὐδέποτε ὡς ξπὸς τι. Ἡϊ, 48, 
ΕῚ ""- ᾿ »"» Ἀ Ε] ᾽ν α ΓΙ εχ ΕΣ »“ 

εἰπειν οὐδαμῶς κατὰ ταῦυτὰ ἐστιν." Οὑτως αὖ, εῷη, ταῦὺυ- 
ς ᾽ ΕΣ "' ΄“- 

ταί ὁ Κέβης" οὐδέποτεξ ὡσαύτως ἔχει. Οὐχοῦν τούτων τ. το. 
μὲν κἂν ἅψαιο κἂν ἴδοις κἂν ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν ᾿αἷσ- 

θοιο, τῶν δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὅτῳ ποτ΄ ἂν 
ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ, ἀλλ᾽ ἔστιν 
ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ, ὁρᾶται" Παντάπασιν, ἔφη, 
ἀληθὴ λέγεις. [. 64.}] Θῶμεν οὖν βούλει," ἔφη, δύο 

τοιούτων δδὰ ἘΔΒΕΠΦΟΞ εἰ τὸ Ὑ.---Ὁ ἴσως 1.--- ὁμώνυμον Ἡ.--- ταὐτὰ ἘΓΔΦΘΕ : τὰ 
αἱ κ . πῶ. 

αὐτὰ -.---Ὁ ἐκείνοις καὶ οὔτε ΔΦΟ:, ἐκείνοις οὔτε 71.--- οὐδεπώποτε ΔΦΟϑΒ, οὐδέ ποτε 
2(.---αἰ ἐστιν Βα ρτα νεύβυπι 1. ---ὸ οὖν ΕΛ, ἂν Δ, οπι ΠῚ εἴ μγ Κ1.---ἰῷ ταῦτα ον Π εξ 
Ἀγ 2..-- οὐδεπώποτε Δῷϑ εἰ ργ Ὁ.--ἰ ἄλλο ΔΛ. ἐπιλάβοις Δ58.---ἰ ἀηδῇ 1.--- ) ὁρᾶτε 

εἰ 
Δ, ὁρατά Ἴ1.----κ οὖν εἰ βούλει ΔΦΟ59, οὖν βούλει Ἢ.----ἰ δύ᾽ 4.---ῖ χὸν μὲν.ο«τὸν δὲ 

οὕτω:} ΤιΔ ΤΡ, Αὐρ. ΑἸΙά4, Βιδορίὶν. 
γα τππα 1, 2. οὗτος. τιλ]δ : υἱὲ πρυὰ 
6ῃ. Ρ. 1,1. 22, τας Ῥουρθυδπι 

ἴῃ ΣΦ βοή ρέῃ Ὧν ἢ ἔλεξεν οὗτου 
Ῥτὸ ἔλεξεν οὕτως. ΕἸΒοΗ. 

οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα] 51:6 σοπέγα, ἴἩ“ 
ημίξ, αο. Νοῖειυγ ταῦτα ποῦ ἰδπιοτα 
Ῥοπὶ 864 ἀειποπείγα ἄν ἀθ σϑῦτις βἰπρα- 
Ἰαηθυβ: υὧξ νἱαϊιυς δὴ ᾧ. 31, [ΐδπι αὖ 
τιϑίἐδίαπι ἴθ Ορροβιίίοπθ ρμὸ οοπέγα, 
Ὦνυττ, 

οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα] [{Πἰτατηχὰδ δὲ 
αὖ οἱ ταῦτα δρ6δῖ ὁ Τὰν. ψεγρα οὕτως 
αὖ χαυτ νἱχ Ἰυπρὶ αυθαπὲ οὐτὰ 8δηη. οὐ- 
δέπ. ὧσ. ἔχει, Ξεὰ Ὠὶς, οἱ 8}148, ρθγ 586 ἴπ- 
16} σοπια βἰπί, κυρρίθίο ἔχει νοὶ οἶμαι : 
γϑ ]θπὶ 8664. δὶς ροβιϊα ἔφη ὁ Κέβητ' 
ταῦτα οὐδέπ. ὧσ. ἔχει. οἴ, ἀ6 Ἄερ. ν. Ρ. 
472. (΄. ἢ ἀγαπήσομεν, ἐὰν ὅτι ἐγγύτατα 
αὐτῆς ἦ καὶ πλεῖστα τῶν ἄλλων ἐκείνης 
μετέχῃ ; Οὕτως, ἔφη" ἀγαπήσομεν. ΗἸρρ. 
Μα]. 8. 33. ἢ, πᾶν τουναντίον, (ὅμολο- 
ήσομεν) ἀγνοεῖσθαι, καὶ πάντων μάλι- 
στα ἔριν καὶ μάχην περὶ αὐτῶν εἶναι---- 
Ἵπ. Οὕτω μᾶλλον, ὦ Ξωκρ. ἀγνοεῖσθαι. 
Ῥ]θπὶα5 ἀθ6 δρ. νἱῖ, Ρ". 616. 1). Οὕτως, 
ἔφη, ἔγωγε οἶμαι" πᾶν μᾶλλον πεπονθέναι 
ἂν δέξασθαι ἢ ζῇν ἐκείνως. Ἠειν». 

τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ) Παϊοοϊπα- 
ἐΐοπα οορίίἑαϊοπῖΒ. Ἐδὲ δὐυΐετῃη διάνοια 
τα απ αὐἱά πίον νοῦν, ΄αὶ 'π Δυδίσας 5 
οὲ ἐπέθ! ἤρΊ Σ ἢ 5 νϑγβαΐαγ, οἱ ἱπίον δόξαν, 
4085 ὑπ σοποτθ θ δὲ βεπϑ 1} θιι8 : βεουπ- 
ἄσπι ΡΙ αὐοπεπι ἤδρ. νἱ, ἥπ. Ρ. 480. Α. 
ΒΒ, οὐξοὸ υἱτί]θσ. τοβίοσιθθ σοταταν δ οεὲ 

διάνοια, ηαυοὰ δὰ ρτρβοπέεπν Ῥμεβοηϊβ 
Ἰοσῦον ρειτίηθι ἢ πη λάδι ΡΘΥ ΒΘΠΒΙ 8 
δα ἱπὲς} ρα νϑππηϑ, οοτὲς ἀθ ἢϊβ δά- 
τπσποίρασ, Ἑαταάοτη εἰδεϊηοιίομπθπι δον 
οπξυ5 δὶ ϑγτιθδὶι5 ἵπ Τίοπε Ὁ. δ1. Α. 
δὲ Θᾶπι αἰιιρὶε Ῥειανίυβ. Ετ ἃ πβιοίίεῳ 
ὧἀδ Απίιπα ἷι. 3. λογισμὸν καὶ διάνοιαν 
7υηχίς, γῆ ντι. 

8. θ64. θῶμεν οὖν βούλει κ. τ. λ 
ΟἹ παρ. Διαιρεῖ καὶ τὴν ἡμετέραν σύσται 
σιν εἰς ψυχὴν καὶ σῶμα, καὶ ξητεῖ τί μᾶλ- 
λον ἔοικε τοῖς ἀδιαλύτοις, πότερον ἡ ψυ» 
χὴ ἢ τὸ σῶμα, καὶ κατασκευάζει ὅτι ἡ 
ψυχὴ μᾶλλον ἔοικε τοῖς ἀδιαλύτοις διὰ 
τριῶν ἐπιχειρημάτων, ἐκ τοῦ ἀοράτου αὖ- 
τῆς, καὶ ἐκ τοῦ διανοητικοῦ αὐτῆς, καὶ ἐκ 
τοῦ δεσπόζειν τοῦ σώματον----ἐφ᾽ οἷς συλ: 
λογίζεται τὸ προκείμενον οὕτως" ἡ ψυχὴ 
κατὰ πάντα μᾶλλον τοῦ 'σώματος ἔοικε 
τοῖς ἀδιαλύτοις' τὸ κατὰ πάντα ἐἑοικὸφ 
μᾶλλον ἀδιάλντόν ἐστιν" ἡ ψυχὴ μᾶλλον 
ἀδιάλυτός ἐστι τὸ μᾶλλον ἀδιάλυτον πο: 
οἰ ραίνίλιμια μεὸ᾽ τοῦ σώματος" ἡ ψυχὴ 

πολνχρονιωτέρα τοῦ σώματος" τὸ 
ἈΑ δέρμα ᾿καίραι ἐπιμένει καὶ μετὰ τὸν 
χωρισμόν' εἴγε οὐδὲ αὐτὰ τὰ σώματα εὖ- 
θέως φθείρεται, ἀλλ᾽ ἐπιδιαμένει,. καὶ μά- 
λιστα ἂν τύχοι ταριχευθέντα, ὧς τὰ παρὰ 
Αἰγυπτίοις σώματα. ἧ ψυχὴ ἄρα ἐπίδια- 
μένει μετὰ τὸν χωρισμὸν, ὅπερ ἐζήτουν οὗ 
νεανίαι, μήποτε σκεδάννυται εὖὔϑυς καὶ 
διαλύεται ἐξελθοῦσα τοῦ σώματος. Ἐοτιδτ." 

θῶμεν οὖν βούλει) τς ἀφἰήσορβ δὰ 
8. 30. οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη, Ἀρῃροπὶξ Ελι»" 
860, Ῥγθρ. ἔναπν. χὶ, 27. ρ. δ51. Ὁ, δὰ 
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εἴδη τῶν ὄντων, τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές; Θῶμεν, ἔφη. 
αὶ τὸ μὲν ἀειδὲς ἀεὶ" χατὰ ταὐτὰ" ἔγον, σὸ δὲ ὁρατὸν 

μηδέποτε κατὰ ταὐτά; Καὶ τοῦτο, ἔφη, θῶμεν. Φέρε δ, 
ὙΝΡΩ ν ᾳ Ζ,, Δ ,» σ ἂς δ “ν᾽ ελν 
ἠὸ ος, ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σωμὰ ἐστι, τὸ ὃὲ 

3 γ ΨΜ ’ κὰ ε “η 

ψυχή; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. Ποτέρωΐ οὖν ὁμιοιότερον τῶν" 
ΜΝ - ἢ Ἂ εὰ ᾿ν ἈΝ ’ Ἁ ΩΝ 

εἴδει φαῖμεν" ἂν εἰναι!" καὶ ξυγγενέστερον τὸ σώμα; 
Παντί, ἔφη, τοῦτό γε δῆλον ὁτι τῷ ὁρατῷ. ΤΙ δὲ ἡ Ψψυ- γ ω Ὀρατο 

ὔ . Ἀ "ἃ ᾿ ’, Ε ςτ» ᾿ ,ὔ “- ,ὕ 

χήῆ; ὁρωτὸν ἢ ἀειδές;, Οὐχ, ὑπ ἀνθρώπων γε, ὦ Σώκρατες, 
Ἄ ᾽ νι χε» ν ε ᾿ ᾿ς ὰ ν᾽ » 
εἐφη. ᾿Αλλὰ βῥμῆν ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ τῇ τῶν 
᾽ , , ᾽,. 7 Υ ὯὌΔΌΨ κ Κ “ῳ Ἀ Ϊ᾽ 
ἀνθρώπων φύσει, ἐλέγομεν.) ἢ ἄλλῃ τινὶ οἴει; Τῇ τῶν ἀν- 

Δ.--- ἀεὶ ροεὶ ἔχον ρβοπὶξ Δ.---᾿ ταὐτὰ ἩΓΔΦ : τὰ αὐτὰ ὅς. ταυτὰ δὲ 1,.---α τι 
ἢ Δ.--- αὐτῶν τὸ ΔΛΠΎΟΘΗΙ εἰ ΡΥ 10 : αὐτῶν ἣ τὸ ἣς.---" ἐστι ρῬοοὶ ψυχή ρμΡο- 
ποηὶ Φε.---ἰ ποτὲ 1,.---κἡ τῷ οπὶ Δ.--ἴ φαῖμεν ἜΠΦΟΩ εἰ τὸ Ε : φαμὲν -ς.--ν β τρᾶ 
Ἄν» Γ.--- μὴν οἷα 26 εἰ γτ Π.--Ξ, ἐλέγομεν φύσει ΔΦΕς, φύσει λέγομεν Ἴ{Π.---- 

᾿ δ84. εἰ ἱπάϊδοπι ἀϑαυ6 δὰ 8, 20, αηὶ- 
οπιπβῖβ, Ἐπεοσογείυβ ὅθστη, ν, 

Ρ.δδ0, Β. γυττ. 
θῶμεν οὖν, εἰ βούλει---ἀειδὲς] Π|8. ΑῸρ, 

Ψψύυΐϊρο θῶμεν οὖν βούλει---ἀειδές ; 1π χὰᾶ 
βογρίιιγα δὺὲ αὔοββο ἀδϑουδέ μος βούλει, 
δὶ βουῖδίὶ βούλει οὖν θῶμεν. Νδιῃ βίο 
χποάο σοἰ θοδίυτα νετθυπιὶ πυβαῦδη γορθ- 
τα. εν, 

ἀεὶ κατὰ ταυτὰ ἔχον] Ταῦ. ταῦτα, 
δύ᾽ ταυτὰ Ρτὸ νυ]ραΐο τὰ αὐτὰ οὐ βυῦ- 
δε606ῃ5 ταντὰ 5ογρ5). Ηεινο, 
- ἄλλό τι ἡμῶν αὐτῶν, ἢ τὸ μὲν, σῶμά 
ἐστι, τὸ δὲ, ψυχὴ) Νοδβίτγεπι ἀμέεηη ἴρβο- 
φιῆπ αἰξένα Ῥαγϑ αἰϊμάπε φιΐὰ ε8ὲ φιαπι 
εοΥρμε, αἰέετα αμέξηι απίπια ἢ [πὶ Ἰὰς ἰδο- 
ὥοπο βὰ βοπιίσπιίθπι αἾ}}} ἀδϑἰδγαπιι8, 
δὰ δυείιοηίδίοτη τεαυλτπιιβ ΠΠτογυπι δα- 
βοηϑίη. Ἐμιδοῦ, δὺυθὶ, ἄλλο δή τι ἡμῶν 
αὑτῶν, τὸ μέν. ΤΙιεοάοτ. ἄλλό τι ἡμῶν 
αὐτῶν, τὸ μ. οἱ εἰς Υἱπ4. Α. επεῖ. Β. 
δὲ τη, Ε ἄλλό τι ἢ ἡμῶν αὑτῶν τὸ μὲν 
ῬΙΟΌΙ συγημ 8 σὰ ἔθγεθδξ : ἡθυτα ἴῃ 
νυϊραίδ ἰεσίίοπο Θχηυίβι εἶοῦ δἰὲ ἰγαηβροϑὶ- 
ἀἶο ρατιίσυ!α ἥ, Ουκ ἰδπνθη ᾿ἰθειίομθβ 
δὰ υϑὰπι δὲ ρταπιπιδίΐσδην ται ομθπὶ 6χ- 
δοίθ 80πί ΟἸΏΠΟΒ: ὧδ σὰ] υΒ ζογπγ]θ 
ναήθίδίθ δχροβιΐϊς Ηοορονθοη, οσίτγ, 
Ῥατίϊου!, ρ. 1264. Ἐχοπυρῖα οπιΐββι 
Ῥδηίσυ!α ἢ, βαπὶ οδὐἰδη) [8 ᾳ. ἢ. Ρ. 579, 
Α,, ἄλλό τι παρ᾽ ὑμῖν ἐν πάσῃ παιδείᾳ καὶ 
μουσικῇ τὰ λεγόμενα ἐστὶ τάδε; ΟΠ δτ- 
πᾷ, Ρ. 244, Ἐ, ἄλλό τι ἂν εἴη ὠφελίμη 
ἡμῖν, αἰϊμάπο φωϊὰ οἰέ, φιαηι ποὺς ἀὲϊ- 
μα γ᾽ ά, Ηθαβιὶ, ϑρϑοίπν, Οτῖε, Ρ. δὅ9. 

ΥΊΤ. 
ἰἄλλφ τι ἡμῶν αὐτῶν ἢ] σεν» 

Ηἷς ἡμῶν αὐτῶν χυσπι ποῦ ἂὺ ἄλλο τι 
Ῥεπάθαι, βθὰ ἃ 564. τὸ μὲν, ἱπτογροπίδαηι 
ἢ ροβὶ αὐτῶν δαϊ εὐπὶ ΕβοΡ, δὲ Οοαά. 
ὙῬπεοάοτοι. οχρυπροπάστα νἀθδίυτ, αὐ 
{ταπβροποηάυτη ροβὲ ἄλλο τι. ϑ'ϑὰ νἱὰ, 
ποῖ, δὰ ᾷ, 120, Ηεινν. 

φαμὲν] Δπ φαῖμεν. ΘΤΕΡΗ. 4υὶ εἰς ἐπ 
Νοῖι. “ Εδαδιη εἰπθπάδίίο δπποίϊδίυσ εἰ 
ἴπ Ρ. 82. Α.᾽ 

φαῖμεν ἃν} ϑ'᾽ς ρτὸ φαμὲν τοποτρβογαῖ 
ἦλιν ε Τυῦ. Ευβεῦ. εἰ ΟἸγιωριοα, ΕἸβοπα- 
τυ8, ἤεινν. 

ἀλλὰ μὴν ἡμεῖς γε τὰ δρατὰ καὶ τὰ 
μὴ, τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει ἐλέγομεν 
Αἰφιὶ πο υἱδι δα εἰ ἱποϊδι δή δα ἀἰσῖπιειδ 
εα, ημῷ δβεοιπάμα. ισπάπαηι παΐιγανα 
δμπέ. Ἰ. 6. φν παπιαν παΐιτι ἀπὲ τἰϑὲ- 
δέιἑα ἀξ ἱπυϊει δ ϊα βιπὲ: ἐα αὐ πιάτα 
παξιγίδ υἷτεβ ἐχὶ σὕηιδ, σδηδοηπιβ. ὅεη- 
τοητῖδ Ῥογβρίουμα ; 8 408 ἴδιθη ΟἸγαν- 
Ρἱοάοτυϑ ᾿ἰᾺ ἀἰδοράϊο, αὐ δυὰ αὐἱά ἴῃ 
Βυ0 σοὐΐοα Ἰορίβθε νἱἀθηίυτ, ϑ5.6ὰ ἡυνδῇ, 
εἾα8 δπποίδξίυπεπι τεΐοιγε : Δοκεῖ ὅ Κέ- 
βης τελειότερον τοῦ Σωκράτους ἐνταῦθα 
ἀποφαίνεσθαι" ἐρωτήσας γὰρ ὅτι ἡ ψυχὴ: 
δρατὸν, φησὶν ὅτι οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων" καὶ 
ἐπήγαγεν ὁ Σωκράτης, ὅτι τὸ μὴ ἀνθρώπῳ 
ὁρατὸν, οὐδενί ἐστιν ὁρατόν. καὶ δοκεῖ 
ψεῦδος εἶναι τὸ λεγόμενον" διὰ τὸ εἶναι 
ἄλλα ξῶα μάλιστα ἀπηκριβωμένα περὶ τὸ 
ὁρᾷν" ἢ ({. ἦ) πολλαχῶς τὸ ὁρᾷν ἐστιν" 
ἢ γὰρ (. καὶ γὰρ) συνεζευγμένον τοῦτο, 
καθὺ πάντες ὁρῶμεν, ἢ κατὰ φυσικὰ (Ἰ. 
φυσικὴν.) τινα ἰδιότητα, καθὺ ὁ Λυγκεὺς 
ἑώρα τὰ πόῤῥω" ἢ τέχνῃ τινὶ, οἵαν Οὐάρος 

ιν διὰ τινῶν τῶν τοὺς. 
συνόντας ἀλχοίους ὁρᾷν' ἢ κατὰ ἐνθου- 
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ὀρώπων. Τί οὖν περὶ Ψυχῆς λέγομεν;" ὁρατὸν. εἶναι ἢ οὐχ; 
ὁρατόν;" Οὐχ, ὁρατόν" ᾿Αειδὲς ἄρα; Ναί. Ὁμοιότει.᾿ 
ρον ἄρα ψυχῇ σώματός" ἐστι τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ. τῷ. ὁρουτῷ κα τι, Ηϊ, 49. 
Πᾶσα ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. [ἃ. 6ὅ.]. Οὐκοῦν καὶ τόδε:ς; 2:7. νγ. 
πάλαι λέγομεν," ὅτι ἡ υχὴ ὅταν μὲν τῷ σώματι προσ 
χρῆται εἰς τὸ σκοπεῖνξ τι ἢ διὰ τοῦ ὁρῶν ἢ διὰ τοῦ ἀκού-: 
εἰν ἢ δ ἄλλης τινὸς αἰσθήσεως--- τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ διῶ. 
τοῦ σώματος, τὸν δ αἰσθήσεως σκοπεῖν τι-ττ-, τότε μὲν: 
ἕλχεται ὑπὸ" τοῦ σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ 

πως ἐν εἰσ εστάνεως. ἐλωπὶ ερνῶψυπαδὶ τος. τυκούβ κρῖ, τωρ κε 
Δ.--ἰ ἔσται α.---- λέγομεν Ἠεϊηθοτγῆμβ : δτὶ ἐλέγομεν .---ἶ προσχῆται Δ..--ὃ τιον 

τε. 
σκοπεῖν ὁπι Τ,.---" ἢ τὸ Ὑ΄.---ἰ αἰσθήσεων ΠΕ εἰ ργ Ἅ{.---ῦ τὸ ργυ Π, τὸ Ἅ, ὅτᾳ 8... 

σιασμὸν καὶ θεωρητικῶς' ἐνθουσιᾷ Ὑ 
ποτε ἡ ὕψις, ὥσπερ περὶ ᾿Απολλωνίου λέ- 
γεται ὅτι ἐν Ῥώμῃ ὧν ἑώρα τὰ ἐν Αἰγύπ- 
τῷ ἐπιτελούμενα' τὸ οὖν μὴ ἀνθρώπῳ καθ᾽ 
ἕνα τῶν τρόπων ὁρατὸν, οὐδενί ἐστιν ὅρα- 
τόν. δή υττ. , 

ἐλέγομεν ;] Ταῦ. εἰ Αἡϑεῖρρ, λέγομεν. 
ΑἸτεγαπι ἔεγηὶ ροίθηι οἷο Ἔχρ  ἰσαίαπι : ἀΐ- 
ξε πιο, ἀαστα ἀ0 τογυῖι ροπϑιᾶ 
αἀἰδεϊπριθθάτηιβ. [Ιδαὰθ τεϊπυϊΐ , ἴπ 
Ῥτοχίπη!β νϑγὸ ν πρὸ δαϊίαπι ἐλέγομεν ἴῃ 
λέγομεν συμ εοὐ. (σα, ἃς Τποοθοτεῖ. οἱ 
ϑῖοθ, πιρΐατθ ψιιϑδὶξ: ταῖϊο. Νέξο πιδρῖϑ 
ἀυδίίανὶ 8. 566. ἰπῖξ, γεβοτίθοσθ πάλαι 
λέγομεν ρΡῖο π. ἐλέγομεν. Ηεἴν ἢ. 

ὁρατὸν εἶναι ἢ οὐχ δρ.] Τοῦ. σαὶ Ἐπ- 
860, εἰ Τϑοάοτεί. ὁρατὸν ἢ ἀορατὸν εἷἶ- 
ναι; Α αυἱϊδὺβ ἀϊδοτορδῖ βεαιιθηβ Οόθοίλ 
τος πα τν ἈἊΡ Αυρ. εἐ διοῦ, δϑβιπὲ 
γοτθα ἢ οὐχ δρατὸν, ποαυδ δὰ στρά αϊαϊὲ 
Εἰοϊπυβ: Ομ ἐγβὸ ἀδ απΐρπα ἀΐσενα- 
58} Νυπιχιϊα υἱδὶ δίϊεηι 68662 ΝΟ 
οἰϑέδίϊεπι. Ὑ υἱρδία ἑδπιθπ βοπρίυτα ΡΙΑ- 
ἰοῃίςεβ σοηϑυσίπαἑπὶ οπχηΐπτν ορίΐπ)ε τὸ- 
βροηήεί, Μοχ οὐχ ὁρατὸν εβὲ φιοΐ σεγηὶ 
Ἠρηαΐ; ἀειδὲς, φμοΐ δροοΐοηι ξουγηιαπιῦε 
ΠΟΝ ἐ. Ηεινῃ. 

ἄρα ψυχὴ] Τεοάδοτεὶ, οὖν ἄρα ἡ ψυχή. 
Δὲ δὺ Οοαα. Ῥαϊαΐ. εἰ Αὐρυβι, τοοθπεῖος 
τἱθὰ8 ἀθεγαΐ ραγίουϊα οὖν. τοοίθ. ΕἼβοη. 

τὸ δὲ] ΙΔθΠ] ὙΠδοδοτειὶ. παδθπὲ τὸ 
δὲ σῶμα" αιιοά ποιπθῃ δια ἀαΡῖ8 μμο 6 
πιδτρῖπα Ρτοΐθοϊυτ δδέ, ΕἸοίηιβ, σογριϑ 
φέτὸ υἱδὶ  ὶϊῖ. ΕΊΒΟΗ. 
δ, θὅ. οὐκοῦν καὶ τόδε κι τ. λ.7 ΟἸγπιρ. 

τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα, ὅτι μᾶλλον ἔοι-. 
κεν ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος τοῖς διαλύτοις 
(ὸρθ ἀδιαλύτοιΞ) τοὺς τῆς. γνώσεως (ἴοτ-, 

ΒΔ τὸ ἐκ τῆς ἑλκύσεως) εἰς τὰ οὐδέποτε 
κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχοντα. διττὴ γὰρ ἦ᾽ . 
γεια τῆς ψυχῆς, ἢ κατὰ φύσιν, ἥνικα: 
ἕλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος, ἀλλὰ δεσπόζει 
αὐτοῦ' ἢ παρὰ φύσιν, ὡς ἐν ταῖς συμῖα- 
θείαις ταῖς πρὸς τὸ σῶμα. ἕομπδτ, . .. 

πάλαι!) μάμηι ἀρυὰ Ταθπος,. 
αἰεὶ ἀθ βρϑίϊο ἐβπηρουῖβ ρυβίθσ ἃ χυονῖθ, 
βου ποπηυπασδλπι δαιπού μι. Ὀγενὶ "θξ 
οχίρυο, ῬΠΟυΒΊ6χ, ψν, Πάλαι τὸ ἤδη 
λέγειν εἰώθασι Πάλαι---: Ἐππέρεδυδ δὰ 
ΤΙ, θ΄. ν. 702. εἰ εχ εο Ῥμανοῆπυδ'ν,; 
Πάλαι. ΕἸβοη. 

ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται) Ν', 
1,λοτῖ, 1], 12, φησὶν δ "Αλκιμος καὶ ταῦ» 
τί' φασὶν οἱ σοφοὶ, τὴν ψυχὴν, τὰ μὲν: 
διὰ τοῦ σώματος αἰσθ αἰ, οἷον ἀκού-" 
ουσαν, βλέπουσαν". τὰ δ' αὐτὴν καθ' αὖ." 
τὴν ἐνθυμεῖσθαι, μηδὲμ τῷ σώμσει ἍΝ 
μένην. Θυδ5 νετῦϑ Ηδϑβγοϊίι5 ΝΜΠ]68, Ἅ1ν᾿ 
ῬΙ]διοπὶβ Ρ. 36. ἐπα ΕΡ᾿οδδπηο, Θόττι,» 

σκοπεῖν τι] Αὔθεϑὲ τε ἃ Το. πο τηδίϑι 
Μοχ ΤῸ}. τὸ δὲ δι᾽ παρὰ νι ξεν τσσονων 
μὖα ΡΟΥ' ΒΟΏ 508 ἑώ ἀρ ει. ἴπ Το. θεν 

ἐχαζαρμαθι κει τὸ μέν. τοῦθ, Ναπι τότε: 
τεβρί οἷς δὰ ὅταν. ἘΊΞΟΗ, “οὐ 

οὐδέποτε] Ἐυδοὺ. μηδέποτε γτο οὐδέ." 
πότε. υοΐ ρῥτωξεγαὶ δααὶβ, αυοπίπη. 
νος ρεπάθης 8 ρηβεοβαά, τόδε πάλας Ἀέ-- 
Ὕομεν, ὅτι---" 816 ἰδιῆδῃ. ἐπέτα . .93.: 
ὅταν φῇ ----εἶναι αὐτὴν ξυγκειμένην. ἐκ: 
τῶν οὐδέπω ὄντων. οὶ! Πσοὲ 51 Γαἰϊησ᾽ 
αἴχετίβ, φμαπάυ αἰοὶδ απὲπιιοη σοπεροδέξιιν 
6888 μευ ἑν ψι ποπάμηι διιπὲ, Οτθδα 
Ῥοπθίωγ ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων ; δὶπ ἐς 
ἐ8, φι ποπάμηι βὶπέ, αἱ τὸ οὕπω εἶναι. 
δα δΙίθτιβ ΄Πυδ5ὶ πιεηέα οἴ. δδη θη δ Ῥγοσ' 
[εταζαγ, ροποηάμτι οἠὲ ἐκ τῶν μηδέπω. 

.» 
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ὄχοντα, χωὶ αὑτὴ πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ ἰλιγγιᾷ 

ὥσπερ με 

τὸ 

θύουσα, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη; 

Ὅταν δέ γε αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν" σκοπῇ, ἐκεῖσε 
Πάνυ γε. 

οἱ ἔχεται εἰς 
ὅν τε καὶ ἀεὶ ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ ὡσαύτως ἔχον, 

καὶ ὡς συγγενὴς οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ ἐκείνου τεῦ γίγνε- 
Ῥ [ἢ » Ἀ 0 κα Ἷ 4 Ἀ 

ἰόν ὑταν ἘἸΕ πο ήμ καθ αὐτὴν ἀμ και 

καὶ πέπαυταί" τεῦ τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκεῖνα 

ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη; Π 

᾿] - » Ὁ 

ἐξῇ αὐτῇ, 
Ἀ Ἀ 

ἀεὶ κατὰ 

καὶ τοῦτο 

αὐτῆς τὸ πάθημα φρόνησις κέκληται; Παντάσασιν, ἔφη, 

κ ἀπὸ ΛΕῚ.--- κατ᾽ αὐτὰ Ἑ,.---ἶἰ ταὐτὸν Ὁ.--- 
τοῖν Τ|ν--α γίγνηται ΔῷΞ εἰ πιρ' 7{.---τἰ παύεταί Τ'.---Ὁ 

ὄντων. ἌἌριη ῥ᾽ ατῖθυβ Ἰοςἷ5 ῥτΐπιαϑ5 Ἀρε- 
τοϊτ σγδιπιπδιϊσοτγυτα ἴῃ ματα φιλοσοφώ- 
τατος, ὦ. Ἡργπιαηπυβ, ἤπινο, 

ἰλιγγιξ ὥσπερ μεθύονσα)] ΡΊετδηαο 
δΐδο βαπιδὶς ΑἸΡίπυβ ἀα Ἰϑοσίτη, ῬΙδῖ, 

χχν, Ὁ. 8710. Εἰ δὲ ἀθάνατον ἡ ψυχὴ, 
νι ἀνώλεθρος ἂν εἴη" ἀσώματος γάρ ἐστιν 
οὐνόα, ἀμετάβλητος κατὰ τὴν ὑπόστασιν, 
καὶ νοητὴ, καὶ ἀειδὴς, καὶ μονοειδής" οὐκ- 
οῦν ἀσύνθετος, ἀδιάλντος, ἀσκέδαστος" τὸ 
δὲ σῶμα πᾶν τοὐναντίον, αἰσθητὸν, ὅρα- 
γὸν, σκεδαστὸν, σύνθετον, πολυειδές" καὶ 

δὴ καὶ ἣ ψυχὴ διὰ μὲν τοῦ σώματος 
ϑυπῷ αἰσθητῷ γενομένη ἰλιγγιᾷ καὶ 

ταράττεται καὶ οἷον μεθύει" πρὸς δὲ τῷ 
γοητῷ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γινομένῃ καθίστα- 
τὰι καὶ ἠρεμεῖ" πρὸς ᾧ ᾧ δὲ γινομένη ταράτ- 
τεται, τούτῳ οὖκ ἔοικεν" ὥστε μᾶλλον τῷ 
μοητῷ. ἔοικε" τὸ δὲ νοητὸν ἀσκέδαστον τῇ 
τας καὶ ἀνώλεθρον, Οἰγιπρίοσοτυβ 
μἰριτ ριὰ γρια 42, τὸ μὲν τῆς εὐμπηόνᾧ ὄνομα 

ἐπὶ ζωῆς καὶ γνώσεως φέρεται" 
τὸ τὸ δὲ εὐνσελνακξ κὰς ἐπὶ ζωῆς μόνης" τὸ δὲ 
ἰλιγγιᾷ, ἐπὶ γνώσεως μόνηΞ᾽ καλῶς δὲ τὸ 
᾿μγγιᾷ' ὥσπερ γὰρ οἱ τοιοῦτοι διὰ τὴν 
ἔνδοθεν αὐτοῖς δίνην καὶ τὰ ἔξω τοιαῦτα 
"μένων. μὐυνἐά ρριιτῇ καὶ ἡ ἀν ὑνχὶ δὰ τὸ μόνα 

πάντα νομίζει ῥευστὰ 
μα ἐν Δ οως εἶναι. αὐότ δον ἐλ ομοας 
βοΐ. 1. 12. Δ Βοο δβῖ, φυοὰ Ρ]δίο ποία- 
νἱὲ ἴθ Ῥμδιάοπα : δοΐτηδαι πὶ σΟΓρυ8 τῶ" 
ὲ πον εὑηείϑίε ἱτερι ἀδηΐθιη : ψν θη 
πονὰην ροίΐαπι τηδίθτ 8 }}8 δἰ αν! 8. ἰη.- 
(εἰ! ρὲ, 480 ἀεἰἰδαΐδ εἰ ρεαναία ἀεάυεί- 
ἴωε,᾽ ΑἸα ἀθ μος νϑεδο δἰἱδὲ ἀδθὶπιῃϑ : 
Φ δ εὶ λιν θκϑύμιπέ Ρίεγβου, δὰ Μασ, Ρ. 

οἕ ἴϑῆπερ. δα Ῥμδιασίη. Ρ, 8. 
τε 

τοιαύτων γιαηρλερνθρὶ τοιούτων 
85, πλανωμένων καὶ ἐν ταραχῇ ὄντων. 

ἢ ἑαυτὴν Δ.---ῦ τε οἴη Υ7.---Ῥ ὀγγίνε- 
γε ΔΦΟΘΙ5.---ἰ ἀληθῶς ΔΙΟΙΣ. 

τὸ πάθημα φρόνησις κέκληται] Μῆίπαπι 
ϑοοϊαϊς ΟἸ  τριοάοτο, ἡ ταϊίυμθ ργ- 
ἀἰοπιῖα πάθημα ἀϊοδίυγ, 80 1δγ δηϊπιηά- 
νοετιϊ : Οοά, 1. ν. 60. Πῶς πάθος ἡ 
φρόνησις ; καίτοι συνάπτουσα πρὸς τὰ 
νοητά" ἢ ὅτι οὐ μόνον ἐνέργεια τῆς ψυ- 
χῇῆς, ἀλλὰ καὶ πεπονθυῖα τὸν νοῦν κατ᾽ 
ἀφουμοίωσιν. Ἐπ. 194. Πῶς πάθημα τὴν 
φρόνησιν ἔφην ; ἢ ὅτι μέθεξίς ἐστιν τῆς 
αὐτοφρονήσεως" καὶ γὰρ τὺ μετέχειν πε- 
πονθέναι λέγει πολλάκις ὁ Πλάτων" μή- 
ποτε δὲ καὶ ὡς διάθεσιν οὖσαν ἐν οὐσίᾳ τῇ 
ψυχῇ. Τυχι Ουά, πὶ. Ρ. 44. 518 ἀαΐ. 
Ῥοίθγαξ ποβ δθ]εραγθ δὰ ᾧ. 1. καὶ αὐτὴ 
ἡ φρόνησις μὴ καθαρμός τις ἧ. Νεαιθ 
δας ορὰβ 65ὲ συπέωυροτθ ; πϑτη 5[ συ φου ΩΣ 
6. ἀφέπαο δὰϊ ναϊίεμαο, ὑπ8 ΟἸΙΒ πα 
νἰγζα τα πὴ Ργβοῖραδ ἴθ ἀροπάο οθιπταῦ 
»τναθηέϊα; αὐἱρρθ 48: οϑίεγαβ ρηθετ- 
δὲ, ἦρθ88 τὰ πάθη ρυροτπδηίςβ. Ἀδᾶο 
δηΐθ οσυΐοβ ἰπ παρᾶ εἰςεῖβ : πέπαυταε 
τοῦ πλάνου κ. τ. Ἀ. ἰπάθαυθ εἰ βεπϑὰ 
αυϊϑιῖ5 εἱ Ῥετοορίϊοῃθ γΕΥΙΓΆ(18. ΒΟ ΟΣ 
δέβοῖιαν οἱ δε πθ ραιίτυς, εὐπαθείᾳ ἐτυϊίοτ, 
εὐπαθεῖ" αὐοά ἀϊοίιπι, 56 ἰεβθπάυπι ἴῃ, 
ηὐρηροκὰν Ρ. 3846. Β. ἡ γὰρ ἀ ὅς τε 
καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄν- 
τως οὖσα, ψυχῆς κυβερνήτῃ μόνῳ θεατγὶ 
νῷ χρῆται, περὶ ἣν τὸ τῆς ἀληθοῦς ἔπι- 
στήμης γένος τοῦτον ἔχει τὸν τόπον" ἅτ᾽ 
οὖν θεοῦ διανοίᾳ νῷ τε καὶ ἐπιστήμῃ ἄκη- 
ράτῳ τρεφομένη -- ἰδοῦσα διὰ χρόνου τὸ 
ὃν, ἀγαπᾷ τε καὶ θεωροῦσα τἀληθῇ τρέ- 
φεται πὲ. εὐπαθεῖ. κι τ. Δ.  υττ. αυἱ 
βῖς ἴῃ Αἀάδεπά. “ ΑἸΐὰ ταϊίοπθ Χεπορῆ, 
Ογτορ, πάθημα εἰ μάθημα ϊ ἰηνίσεπα σρρο- 
πεῖ, 1]. 1. 10. πάθημα ἄρα σὺ λέγεις τῆς 
ψυχῆϑ εἶναι τὴν σωφροσύνην, ὥσπερ λύ- 
πην, οὐ μάθημα" ηιοα σοτωρᾶταμάπηι συπα 
οὐαθάειη ἀϊθραίιδίϊοτια, ἴθ ϑοάεῆι Ἰδτο 
ΡῬτοάϊία, 11], 28. ΒΊδίο πάθημα εἰ ποίημα 
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καλῶς καὶ ἀληθὴ" λέγεις, ὦ Σώκρατες. Ποτέρῳ οὖν αὖ 
σοι δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν" καὶ ἐκ τῶν νῦν 

᾿ λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναι καὶ ξυγγενέστέρον; 
[8.. 66.] Πᾶς ἂν ἔμοιγε" δοκεῖ," ἤ δ᾽ ὅς," ξυγχωρῆσαι," 
ὼ Σώκρατες, ἐκ ταύτης τῆς μεθόδου, καὶ ὁ δυσμιαθέστωτος, τι. 1. 50. 
ως “ Ἀ ν -« ᾽ , » 8 “""“᾽λΛτΛ΄ᾺΑᾺΆλΑΆῖῇὋἝἝε ὔ 

ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ ὁμοιότερόν ἔστι ψυχῆ" τῷ ἀεὶ ὡσαύτως 
ΜΝ) " “Ἀ " 7 ’ δ ἢ Ν Ὁ »ν « 

ἔχοντί μᾶλλον ἢ τῷ μή. Τί δὲ σὸ σῶμα, Τῷ ἑτέρω. 
[᾿ Ν “ “. ΨΨ 

Ὅρα δὲς καὶ τῇδε, ὅτι ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦσι ψυχὴ καὶ ξς. 38. ΥἹ. 
Ὁ" -"Ὃ Ν ᾽; Ἁ ᾿' ξ ’ὔ ’ 

σώωμῶ, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχεσθαι ἡ φύσις προστάττει, τ. 80. 
“ δὲ δ Ν ͵ ᾿ Ἂ ὰ δ ,7 , 

σῇ δὲ ἀργεῖν καὶ δεσπόζειν: καὶ κατὰ ταῦτα" αὖ πότερόν 
“ ε΄ »“ μὰ ΩΣ “-“ ᾽ σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ θείῳ εἰναι καὶ πότερον τῷ θνητῷ; ἢ οὐ. 

» Ἁ » “ ν 

δοκεῖ σοι τὸ μὲν θεῖον οἷον ἄρχειν τεῦ καὶ ἡγεμινεύειν πε- 

-- ἔμπροσθεν ἘΠ : πρόσθεν ἕς.---" μοι ρτ ἯΠ.--- τ δοκῆ Ργ Τ' οἵ οοῖγ Δ, τῷ οἵη Δ. 
--} ἢ δ᾽ ὃς οπρ 6.-- ξυγχωρῆσαι Ἢ Ὁ, συγχωρῆσαι ΓΛΥΦΟΗΙ, : συγχωρήσαι "-ς.--- 
ἃ. ἐστιν ἡ ψυχὴ Ἐ.-τοῦ δὴ 1,.--τ-Ὄς δὲ ΔΦΟ6: δὴ "-ς.--- ὁ κατ᾽ αὐτὰ ρὲ ἘΠ.---ὁ ἄρχειν 

ΟἸξαπρυϊς Τρ. ἰχ. τ. θ54. Ἐ. 668. Β. 
Αἡδίοι, Αὐΐπι, 11, 2, πάθησιν εἰ ποίησιν. 
᾿Θυδίοπιβ ἴῃ βαρϊοπίϊα 511 νοϊυρία5, ἴῃ 

. φρονήσει πάθημα, ἀϊδβρυίαι Ῥίαίο ἴπ ῬΗϊ- 
ἴεθο : υδὶ ποίδοπαϑ βθηβίθι8 σΟΥροτΐβ 86- 
σερίᾳ ἀἰοαπίιυν παθήματα ρ. 88, ΒΕ, 

καλῶς καὶ ἀληθῆ λέγει:] Ῥᾶτ, ἀληθῶς. 
Ῥτοίαρ. 8. 104, Καλῷς γε, ἔφην ἐγὼ, σὺ 
λέγων καὶ ἀληθῆ. Ιοη. μὑ. 538. Ε, σκέ- 
ψαι ὡς ῥᾳδίως τε καὶ ἀληθῆ ἐγώ σοι ἄπο- 
κρινοῦμαι. Τογεηξ, Αἀο]ρῖν, ἰν. 8. 18. 
“Εἰ τϑοῖο εἴ νεπὰ ἀϊοῖ5, ἤξινν». 

πρόσθεν} Τοῦ, ἔμπροσθεν. ἘκΒ0}, ἐκ 
τῶν πρόσθεν εἰρημένων. Αἴημδ δίαίϊπι 
Ροβέ ὕὑπβ Ευβ860, ἧ ψυχὴ, ἰάθπι ἑδπιοι 
Ἀσιϊολ πὶ ἰπ ρτοχηνῖβ ὅμ. ἐστὶ ψυχὴ οὐ 
ΣΘΙΙ]15 10}18 οπιάτίθηθ, Ππινν. 

ᾧ. 00. συγχωρῆσαι] [ἃ Δυρ. Ὑυ]ρὸ 
συγχωρῆσαι. ἩΕΙΝὉ, 

ὅλῳ καὶ παντὶ] Ῥτονετθ νἷπι Παροί, 
Ξ᾿ τ] Ῥ]αἰοπβ ΑἸἰοὶδ, ἱ, Ρ. 27. Ἐ. ἀλλὰ 
μὴν τοῦτόγε διαφέρει ὅλον καὶ τᾶν. 16ρ. 
αὶ, ρ. 087. Β, διαφέρει δὲ ὅλον που καὶ 
τὸ πᾶν" μερὶξμβ δὲ ἐοὲμημ φυαπίιπ αἰ. 
“εν. Ῥτορτῖς ἀϊδεάπρουυπίυγ ἴῃ Ὑμεέ, 
,Ῥ, 140. Ε, τὸ δὲ δὴ πᾶν καὶ τὺ ὅλον, πό- 
τερον ταυτὸν καλεῖς ἢ ἕτερον ἑκάτερον. 

1Πὶ ὉΠ ΘΥΡΙ (88 ΔΙῚ αἰσίτηΣ ὅλον, 
ἉΙΠΙΓΟΥ πᾶν, βθουπάυπι βουὶρίοσειῃ Πἰρεὶ 
Ῥυϊατομεὶ ἀς ῬΊβο, Ῥ|Δ]. ἃ. 1. 76η- 
Βυπίαγ ἂὸ ΗΙρροάδιηο δρυὰ (ον, ΕἾοΓ, 
οἷ, Ρ. δδ5. ΟἸγιυρίοδοτο π Ῥιδάοῃ, 
Οὐυά, 1. ρ. 9. ἴσα γε τῷ παντὶ καὶ ὅλῳ. 
ἵννυττ. 

ὅρα δὴ καὶ τῇδε Κι Τι λ.} ΟἸνΡ. τὺ 

ΡΜειί. 

τρίτον ἐπιχείρημα, τὸ ἐκ τῆς ζωῆς, ὅτι ἡ 
ψυχὴ δεσπόξει τοῦ σώματος. τὸ γὰρ χρώ- 
μενον τοῦ ὀργάνου δεσπόζει. ΕοπΒτ. 

ὅρα δὴ] ϑιίοῦ. ὅρα δέ, ἘΒΕΊΙΟΓ, ςοπ]. 
ὅρα δὲ δή. ξινῦ. ' 

τῷ μὲν δουλεύειν κι τ. Δ. Τάρπι δγρι- 
ταρηΐυπι δάἀξετγίυν ἴῃ ΤΊπ), ρΡ. 528, Ο᾽ ἢ, 
186. χ, Ρ. θ68---009. υἱ πιοπυΐπηβ ἐπ 
ῖβραῖ. ἀε Ῥ]δοῖίο ἴτθπῦν. Απ. Ρ. χχῖγ.- 
Αὐὐπρὶς ΟἸγπιρίοάοτιυβ ἰπ ΡΙΡάοῃ, Οοά. 
ἰ. 63. 67. 171. 185. 187, ΑἸΡπὺ5 Πος- 
ἴῃ, Ἐ]αΐ, σαρ. χχν. Ρ. 370. καὶ μὴν ἦγε- 
μονεύει ἡ ψυχὴ φύσει" τὺ δὲ δὴ φύσει 
ἡγεμονικὸν τῷ θείῳ ἔοικεν, δύυττ, 

θεῖον οἷον ἄρχειν] “Ῥευμι ἰς Ἰρίζυτ 
Βοϊΐο 6886 ; δἰαυϊάοτι Ἐ6ι8. εἐβί, αυἱ νἱ- 
δ, 4υἱϊ βοηξδε, φαΐ τποτηΐηΐί, αυἱ ῥγονὶ- 
οἔ, 4 ἴδηι τοβὶὲ οἵ τηοάογδίυσ δἵ τιον εῖ 

ἰά σογρὺϑ ουαἱ ργεροβί(αβ θδί, αὐυδῖὰ πο 
τπουπάυπι 1116 ῥτίποθρβ Πδὺυβ: θὲ υἱ 
τπυπάυτῃ χα σαδάδπι ματα πχοσίϑ! 6πὶ ἴρ86 
Ποὺ εἴθγητιϑ, 5'ο ἔγαρῖ 8 σΟΓΡῸ5 8πϊη)08 
βοιηρὶ ετπι5 τιον οῖ,ἡ οιηηΐοτα ϑοῖρὶ ο, 
8. ἔοπϑβτ. 

οἷον ἄρχειν} Υ΄ Ἀρυ]. ἀ6 Τλορπι. ΡΙδς. 
Ρ. 3505. “ ΔΗΪΠΊΆΠ1ι----ὐρθγαγθ δὲ ἔαρος 
68, φυοτγυπι οὐτᾶτη ἔποτῖὶ αἰ ροπίίαπιηιθ 
βοουΐΑ--- ̓ Ἶ ΟΟΤΤΙῚ,, ᾿ 

τὸ μὲν θεῖον οἷον ἄρχειν») ὲ οἷον μὶς 
τλΆ]6 Ἀθδβὲ ἃν Αὐρ. εὐ Ἐμιδ6 Ὁ, 18 ἰόομι 
ἴμ ᾿θτῖβ ποβίυῖθ ϑχοϊάἶββο ᾿ἀθίπάθ ροδί 
θνητὸν βαβρίοον, υδὶ ἰἃ δοουγαίϑ σογίθ 
51} γα ο τοαιπί, Μίοχ ἰπ μιὲ5. Σκόπει 
δὴ ε Ῥαγ, εἰ βίον. δὴ ροβαΐ ρῖὸ δέ, ἘῚ- 
οἴδυβ: Απὶπιαάυρνίε απ. ἅμπῖκρ. 
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11. 11], δ1, 

1950 ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ 
πχοα τῷ 

φυκέναι, τὸ δὲ θνητὸν ἄρχεσθαί τεῖ καὶ δουλεύειν; "Ἔμοι- 
ἤ ᾿ ς ΝΟ ΨΜ -“ δὴ ἰοὺ ’, 

γε. ἸΠοτέρῳ οὖν ἡ ψυχὴ ἔοικεν; Δῆλα δῆ, ὦ Σώκρατες, 
[ἢ ξ . Ἀ "“ὦ, 7ὔ Ἀ ᾿ "“ο "»" θ »“ ς. “ 

ὅτι ἡ μὲν Ψυχὴ τῷ θείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ θνητῷ. Σκόπει 
μὰ : -“ 7 -Φ ἃ 

δή,5 ἔφη, ὧν Κέβης, εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν' 
ξυμβαίνει, τῷ μὲν θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ! καὶ μο- 

“ ᾿ » Ἁ 

νοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡσαύτως καὶ κατὰ ταὐτὰ 
ΕΣ ε "“ [2 7 Ὕ ἦ τῇ »“ δ᾽ ἐνθ ’ὔ 

ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἰναι ψυχήν," τῷ ὃ ἀνθρωπίνῳ 
καὶ θνητῷ καὶ ἀνοήτῳ. καὶ πολυειδεῖ" καὶ διωλυτῷ" καὶ 
μηδέποτε κατὰν ταὐτὰ! ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ εἰ- 

“ Β5. " ͵ Χ “4: Υ εκ ΡΟ 
ναι σωμῶ." ἐγχομεν τε παρὰ ταῦτα ἀλλο" λέγειν, ὦ Φιλε 
Κέ ἐν "Ὁ 6 Μ ᾿ Οὐ " : 67 τὶ 

εβης, ὡς" οὐχ, οὕτως ἔχει; Οὐκ ἔχομεν. [8. 61. ΐ 
μὰ “5 Ἀ Ἁ 

οὖν; τυύτων" οὕτως ἐχόντων ὧρ οὐχὶ σώματι μὲν ταχὺ 
΄ ’ "Ὁ Ν “" Ἀ 7 Ε] ᾽7ὔ 

διαλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ τὸ παράπαν ἀδιωλύτῳ 

οἷόν τε ᾧ3.---ἶἰ τε οἵη Δ.--- δὲ 6.---ἢ ὁ ΔΙ.--κὶἰᾷΟο ὑμῖν Π.---ῦ καὶ νοητῶ οπὶ 1.---κ καὶ 
ἀεὶ...διαλυτῷ οπι Δ.---ἰ καὶ ἀπῖε κατὰ οπι ΠΦΟ8.---ῖ ψυχή ἈΛΠΦΟΕΘΗΘ5.---" πο- 
λνειδεῖ καὶ ἀνοήτῳ Ἅ{Π.---Ὁ εὐδιαλύτῳ 8 εἴ τὸ Π.---᾿ κατὰ. «αὖ οῃν ργ Γ.---ἴ ταὐτὰ 
Δῷϑ, ταῦτα Ἵ{, αὐτὰ ρ᾽ Ξ: τὰ αὐτὰ "ς.---τ ἂν Δ.---" σῶμα εἶναι ᾧ.---ἰ παρὰ ταῦτα 
ἄλλο οπι Η.-- ἄλλο τι 5.---ὖὸ ἦ Ὑ, ἢ ΔηΦΟΟς, ἢ ὡς Γ.-τὖ πάντων 8, πάντως ᾧ, 

ξυμβαίνει)] Απιιπδάνοτηίδίυν π808 ἀἷδ- 
Ἰοοισυβ νϑτὸϊ ξυμβαίνει, ευπεϊησὶξ, ρτὸ 
εἰβοίξειτ, σοποιιμ ἔν ἐς ἀπὲρ ἀἰδρε ας: 
υἱ ἰηΐτα Ρ. 68, ἘΘΡ. ἱ. Ρ. 414. Εν δρυά 
Αὐήβιοί, Τορὶς. νυἱῖϊ. 22. θέντες γὰρ τὰ 
πλεῖστα, ἐπὶ τέλους τερθρεύονται, ὡς οὗ 
συμβαίνοντος ἐκ τῶν κειμένων" ἱ. 6. φμῖεηι 
γιισΐηια Ροβιετγεπὶ, ἴθ 6 αγριαπίαν, 
γιαβὶ πο σοηιϑεχιαΐμτ' ἐπ μοδίἐβ : ἰθὶ- 
ἄθπι, 1. ὅ, 10. 20. εἴ Ξαρθ. Ῥ]υίδγοπυ8 
Αἀν. Βίοϊο. Ρ. 1057. Ο. 1078. Β, ΛΔε- 
βΒι[ἀε8 ἱ. 1, ν. 5690. Ῥτὸ ὁμοιότατον αἱἰτο- 
4118 Ἰοςο. ἀδί ὁμοιότερον ϑίοῦεοϊ ἀρορτα- 
Ῥδυμ ΑὈριβεϊπδηιμ. Ῥοδβίγαπιστι οοτα- 
Ῥατοίαῦ οὐπὶ σοιηῖπο Ῥπάτὶ Ρ, 340. Ο. 
φίλτατος εἶ----οεμἴ με οἴει λέγειν ὡς--τοϊόντε,. 
δὴ παρὰ ταῦτα πάντα ἄλλα εἰπεῖν. Νε- 
αὰ6 ποὺ περ) ρεοπάυπι, τὸ οὕτω υἱἴπ|ὸ 
6888 οὕτως ἴπ ϑίοθεο, ΕἸΒθΌϊο, ΨΙπάΟΌ, 
ΔΑΒ ΚΕ ΕΟ. Μοπει, ἃ Β. ὕνυτι. 

ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ } " ΟἸγτηρίοάοτυ π 
080]. κὰ Ῥηφάοη, Οὐά, ἢ. 88. ς. νοητῷ 
δοῖνο, ἐπέε ἰσοηξθ, ἰαιογρτοίδίαγ: ὅτι 
γὰρ νοητὸν λέγει ἐνταῦθα ὁ Πλάτων τὸν 
νοῦν, οὗ μὴν νοούμενον, δῆλός ἐστιν ἂντι- 
τάξας αὐτῷ τὸ ἀνόητον" ἀνόητον γὰρ λέ- 
γεται οὐ τὸ μὴ νοούμενον, ἀλλὰ τὸ μὴ 
νοοῦν" οὕτω δὲ καὶ ᾿Αριστοτέλης τὸ αἱσ- 
θητὺν αἰσθητικὸν ἐκάλεσεν, Ἐπ ἰπ Ἐχ- 
σοτριεῖ5 Οοά. ἱ. ρῥ. 65. Ὅτι νοητά ἐστι ὡς 
γνυητικά' δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἀντικείμενον 

“τοῖς γιγνομένοις ὑπάρχων (1. ὑπάρχον») 
τὸ ἀνόητον' εἴρηται δὲ καὶ ἐν Τιμαίῳ ἣ 
λέξις ἐπὶ τῆσδε τῆς σημασίας. ϑεὰ εἰ 
στδιτηδίϊοα τϑῖϊο τορι ρπαῖ, δὲ ῬΤΟΟΙῸΒ ἴπ 
πὶ. 1, Ρ. 90. ἐπέο ἰρ ϑέϊο τειϊπθὲ : τὸ 
νοητόν ποτε μὲν φέρουσι κατὰ πάσης τῆς 
ιἀϊδοῦς (Ἰες. ἀειδοῦς) καὶ ἀοράτον φύσεως, 
ὥσπερ ὅταν καὶ τὴν ψυχὴν νοητὴν εἶναι 

ι λέγωσιν" ὡς ἐν Φαίδωνι Σωκράτης. δή Υττ. 
ἀνοήτῳ] ΟὐὈνογβαίαμι ἤυπο Ἰσσοῦ 6ββϑα 

πηθηῖὶ Τοπριηὶ Τουρίπβ (Ρ. 882. δαῖι, 2.) 
“Ῥαϊαθαῖ, 41 περὶ ὕψ, ο. 44. ἡνίκα, ἴῃ.- 
αυϊῖ, τὰ θνητὰ ἑαυτῶν μέρη καὶ ἀνόητα 
ἐκθαυμάξζοιεν. δὶς δπῖτα τοβουρϑῖ: Τουρὶυ8 
Ρῖὸ κἀνόνητα, αἱ νυ]ρὸ Ἰερίίατ. ΕἼΒΟΗ. " 

᾿ εἶναι σῶμα] Αὑρ. οὐπὶ Ἐπι56 0. μτῆχο 
ατί, τὸ σῶμα, αἴὸ διτορῖο ΕἸβομοσ, ἴπ 
Ρτροοθθή, απίς ψυχὴν ϑβροπίθ ἰπβογυϊέ 
-τὴν, ἰάετη τηοχ δου] γα θ᾽ 886. Ρ85505 
ἵπ νϑιθὶβ βεηᾳ. ἄρ᾽ οὐχὶ σώματι---Ψυχῇ 
«δέ, ξεινὴ. 

ὡς οὐχ οὕτως ἔχει] Τυὰῦ, ἢ “γιὸ ὡς, 
ουἱ τορυρπδὶ δἀάίταπι οὔ, ΗΕΙΝΡ. 
. 67. διαλύεσθαι) ἉἙΠοοάοτείῖ, διαλυ- 

θήσεσθαι. ΕΊΒΟΗ. ᾿ ΄ 
ἀδιαλύτῳ] ΟἸγταρ. ᾿Αδιάλυτόν ἐστιν, 

ὡς μὴ ἐκ μερῶν συγκείμενον. τὸ γὰρ δια- 
λυόμενον εἰς οἰκεῖα μέρη διαλύεται. .85:|- 
πη οταυθ Οἴσεσο, “ αι ΒΡ ]οχ ΔΠΪ ΠῚ 
πεΐατα Θβδθῖ, πθαὰθ μαθογοῖ ἴῃ δ ηὐἱά- 
αυδῃι δἀτηϊδίαπι) ΟἶΒρα Βὰϊ ἃἰηιο (581- 
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ΒΩ 2} ,ὔ 7 ο“ ΝΜ ΠῚ " “" Ψ 
εἰναι ἢ ἐγγὺς τι τούτου; Πῶς γὰρ οὐ; Ἰγνοεῖς οὖν, εφη, 
, 5 δὰ ᾽ ΩΥ τ" Χ Ἀ ε ᾿ , ΠνΝΨΦἤΤ 
τι" ἐπειδὰν ἀποθάνη" ὁ. ἄνθρωπος, τὸ μὲν ὁρῶτον αὐτοῦ, 

δ ΣΖ κερῇ Χ»{ἤ εὐ» εἰ Ὰ Ἀ “ “- 
το σωρνα, καὶ ἐν ὁρατῷ κείμενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν, ᾧ 

’ 7 »ἦ » 

προσήκει διαλύεσθαι καὶ διαπίπτειν καὶ διαπνεῖσθαι, οὐκ 
3. .,ἋἈ 7 ᾽ Δ ,ὔ Ε] »“»" Ν Ε] ’ὔ 

εὐθως τούτων οὐδὲν πέπονθεν ἀλλ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει 
7 ἈΝ 7 Ἀ ’ ᾿ Ἁ »" 

χρόνον, εἂν μὲν τις καὶ γαριέντως ἔχων τὸ σώμω τελευτήσῃ 
ν 3 , “ ᾿Ν ν᾿ καὶ ἐν τὐιαύτη" ὥρᾳ, καὶ πάνυ μάλα." συμπεσὸν" γὰρ 

οι 
οἵη ΛΕῚ.---α ὅτι οπι ρὲ 7{Π.---Ὁὖ ἀποθάνη Ἴ1.--- τὸ εὐ ὙΔΙΦΘ6. ἴπ Οἱ ἐγάβυπι δαυϊὰ 
δηΐο σῶμα. ---Ὦ καὶ διαπνεῖσθαι οἷὰ μγ ἘΠ.---Ὁ τῇ αὐτῇ 1.---ς ἡμέρᾳ Π.--- μάλιστα 

ποῦ 8] 
6 86- 

τηῖϊθ, ποὺ Ροβ886 ϑαπὶ αἰνίαϊ : 
ΟῚ Ροβϑὶξ, ποῦ Ροβ88 ἐηίετῖγα.᾽ 
περ, ο, 21, σπδτ. 

τοπαράπ. ἀδιαλ.1 Τηεοάοτοι. τοπαρ. 
ἢ ἀδιαλ. ϑοηδοπάμμ ἢ τοπαρ, ἀδιαλ. 
Ηξινῃ. 

. ἐννοεῖς---ὔτι} Οἰηΐεβαπιὶ 6βὲ ὅτι 'π ΤΡ, 
ξεῖν. 

αὐτοῦ σῶμα] Ἐεείΐυ9 Κίον. Ἐπ|560. 
Τυῦ, ΨΙπά, Α ΒΒ. αὐτοῦ, τὸ σῶμα" 1. 6. 
οἱδὶδι! 8 ἐγιι8 Ῥαγ8, πὲπίγιρη σοῦρι8, 51. 
τθοχ ἧ δὲ ψυχὴ ἄρα τὸ ἀειδές. ὕγυνττ. 

πέπονθεν] 8.5. μοδβίᾳυδπι τηογίαα δϑέ, 
5ῖσ ῬδΌ}1Ὸ ροβὲ ἡ δὲ ψυχὴ---ἀπαλλαττο- 
μένη τοῦ σώματος εὐθὺς διαπεφύσηται 
καὶ ἀπόλωλε; Ἡξινη. 

ἐπιεικῶς} Ἐυβίδεἰΐυβ δα 1], Α. 547. Ρ. 
148, ἔοπι, Τὸ μέντοι ἐπιεικῶς ἐπίῤῥημα 
ἔστιν ὅτε, καὶ ἄλλό τι δηλοῖ" ἀντὶ τοῦ 
λίαν γὰρ λαμβάνεται ἐν τῷ ἐπιεικῶς ἄτο- 
πον, καὶ τοῖς τοιούτοις. Ἐλγπηιοϊ. Μ.. εἐ 
ΟΧ 60 ϑιυιϊάδβ: ᾿Ἐπιεικῶς' τὸ ἐπίῤῥημα 
τοῦτο σημαίνει τὸ πάνυ---. ῬΠΔνΟΠΠῺΒ : 
᾿Ἐπιεικῶς" ἀντὶ τοῦ λίαν----- πᾶς δρυὰ 
Ἠδρθγοθίυπι Ἰορὶ ἄθρει, ᾿Επιεικῶς" πάνυ, 
λίαν, πράως. 8:1. Οτΐοῃ, 1. ἐπιεικῶς 
πάλαι" δίηυο Βάθο ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμέ- 
νει χρόνον εϑῖ ρεγφμαηι αἷμ απο. ΕἸΒΟΗ. 

ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπ. ϑαξὶδ αἷμ ρεγηια- 
πεΐ, εἰϊαπιδὲ χιιϑ ΟΥΟ80. ΘΟΥΡΟΥῈ ἨιΟΥ- 
ἐμ εἰξ, οἰἑαηα ἴὰ ἀυβιβηιοαὶ σεπιδίαϊο 
ῬΥΟΥ͂ΒΙ8 μἰΐψιθ. Ια ἴπδς ἱπίϑυ 88 οομ- 
τοηΐ, πιᾶὶς τὰ Ἐπ ὰ, ἀϊδαποίδ, υοά μὸγ 
αἰϊᾳυοι ἀϊε5. ἱπίερταπι. βευνδίῃγ σοτρὰβ 
ταοῦζαΐ, τεοίθ ἢἷς ἀϊοὶ ροίυϊε βαῤΐβ αἷμ 
ῬΘΙΠΊΔΠΕΓΟ, ἐπιεικῶς συχνὸν χρόνον, ητα 
πιᾶὶα Ἔχρ τουλὶ ΕἸΒοΙ, μεγφιαηι αἷμ. Ν8τα 
τησἀϊοδίοταπι σογρούασα ἴῃ 5644. ἀδπλιπι 
τηδηΐϊο δέ, Νρᾳιθ σϑοίϊιιβ Ἰάθτι ῥτὸ «ἐν 
τοιαύτῃ εχ Ἐμ5ορ, τεροξαῖε ἐν τῇ. αὐτῇ, 
αυοά αυππὶ ΡῈΣ 96 ἱπθρίιπι 6βέ, αυοπίδιῃ 
τηοτίυ] ΘΟΓΡῸΒ ποῖ 58πθ ἷπ ἐαίίθηι ῬΤΌΓΚι 8 
Ῥυϊοδυ  υὐΐπθα Ῥεπηδηοῖ, τα ἴῃ ᾿βίᾶ 
οι ρταγα πιο  οϑι ἰβδιηαπι ἔογοι ρῥταἤχιῃ 

καί, ἥξειν. 
ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων κι. τ... 

ϑὲ φιΐάοηι ψιὶβ οἔϊαηι ΠΟΤΡΟΥῈ ἢοτγοπεε δἕ 
οὐαξοντπι ὕθπὸ οσὐπδεϊ μίο πιογέμια ἐμονξ, 
δὲ 5ἰηκὶ δ ἐεπιρεβέαξε. Ῥαπίίουϊα μὲν το- 
ἔογθηάα οὶ δὰ δὲ, φαοὰ βθαυϊέυγ ἴῃ ἔνια 
δὲ μέρη --- Οφίοτυμι ΤΠ δοϊθτίιβ ἢϊς {τα - 
ρα 185 οχοῖίδε : ρεγροσαπι ἴρ88 οὰπὶ 8115 
Ῥτὸ λας ἐεγερεβίαξε ργαϑβεπέϊ, ἑαϊξ ἐοπῖρε- 
ταηιεπίο οοἷΐ, μαῖα πιπὸ εβὲ, ἀδαοπ- 
βίγαϊζϊ γδ, ΔΟΟΙρΡὶ  : ὰπι 608 τερυθῃθηαϊ, 
401 πα]ὰ5 Ιοοἱὶ Ῥ]δίοηϊοὶ ἱρποτγατϊίοπα βίδ- 
ἰποτίπε, ϑοοταίοπι πηθηβ8 δα]1ο Οὔ 586, 
πα ἢΠΠ Ὁ ἀρίο σοπβογνᾶπα 18 τηοτγίυο- 
Τὰπι ΟΟΥΡΟΠθυΒ, Ἐογβίεγ, ἢθς τηθηΐο 
τὶ ἀδη5, δθδτι ἰδτηθῃ γαϊϊοποπὶ πὸπ Ρ67- 
βιδθδί, δχ Ἐμβορῖο ρτὸ τοιαύτῃ ἰβρβθηβ 
τῇ αὐτῇ, αἱ Εἰοίπιιβ νετγεξ, ἐπ ἐα ἔρβα τε- 
πιϑίαξθ μεγπιάποτε. ἈΑἰααὶ, πἰβὶ (8}10γ, 
ὥρᾳ Ἰῖς ἀππὶ ἰδιαρὰ5, ΘΟ: τοπηρογθη), 
βισιλοδέ : ἴπ τοιαύτῃ δαΐοπι ΘΧχ ρτγοχῖτηο 
βιθαυάϊοηάυμ χαριέσσᾳ" αυοᾶ ποιηδῃ, 
αὐ πος Ιοοο, ἐΐα ἰδὲ ραββὶπι ποίδί δὸὺ- 
πιωπ, σοπμποάνα, ρμεγξμηι, εἴ βἰπη α ἴπ 
παης βεηϑααι σοῃρταεηίϊ : νἱἀδαίων ΡΒ] αίο 
Αἰμπαῖον, Ρ. θ. Β. Τιοαρ, 11. 6. Ἔερ. ἰἰν 
411. 6. ἱν. 44:, Ε. Ο. 448, Δ. χ. 513. Ε, 
δ15. Β, Ἐρίδι, χὶπ, ρ, 727. Β, ῬΊυτὰ 
εὦ ῬΙαίατοναπι ἀδθίπιιβ : ἱπίογρα ΒΒ δά - 
δἰ θθαπίυτ δβδυὺν. δὰ Αἰἴδθη. ρ. 4. δὰ 
Βιταθ. Ρ. 111. 6556], δὰ Ῥίοάογ. β'ς, 
ἰ, ἱ. ». 470. ϊ' υττ. εἰ 

. ὥρᾳ] Ὄυν. ἡμέρᾳ, εχ νοΓΒὶ Ἰμϊογρτείδ- 
ἰΐοπα οὐ υβιιοάϊ, αὐ 8}15. 6δοὲ Ἰθδοοτῖ, 4υἱ 
ὥραν ἀδ ἀππὶ ἰεπιροτα δοοίρίθιβ ϑοογδίοτη 
Βἴδπιο, ποῖ εοϑίδίθ οὐ ἶβ86. λιΐησ σοἸ μι, 
Ουοά Δ] δοπιπθηιατα ΔΗ1Π}} ΘΑ Βα ΡΓῸ- 
τα] πθὰ5. ὥρα, αἱ 1.. 1. ἀ6 φαέηεΐα } Ὁ }}118 
αἰαϊῖς ϑρεοῖε Ατὐϊδίορ!, ἂν, 1728. φεῦ, 

φεῦ τῆς ὥρας, τοῦ κάλλους. Χεορῇ. 
Ιοιη. 1.1.1. 22, --- ἐσθῆτα ἐξ ἧς ἂν μάλιστα 
ἡ ὥρα διαλάμποι. ἷν. 1. 2, οὐ τῶν τὰ σώ- 
ματα πρὺς ὥραν, ἀλλὰ τῶν τὰς ψυχὰς πρὸς 
ἀρετὴν εὖ πεφυκότων ἐφιέμενος. Ἐειν Ρ, 
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τὸ σῶμα καὶ τα ἐχευθέν ὡς -“ " 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

περ οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ταριγευ- 
[ω 7] Ἁ 

θέντες, ὀλίγου ὅλον μένει ἀμήχανον ὅσον χρόνον. ἔνια δὲ 
» ΤΥ μ᾿ ΡῈ Ἀ “ 

μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἐὰν σαπῇ, ὀστῷ τε καὶ νεῦρα καὶ 
ρωὭ “ ᾺΆ “, λ 

τὰ τοιαῦτω πάντα, ὅμως ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀθάνατά, ἔστιν. ἢ 
, "ἡ Ἀ ’ Ν γ 

ὀῦ; Ναί. [. 68.] Ἡ δὲ ψυχὴ ἀρα, τὸ ἀειδές, τὸ εἰς 
"» "- Ἁ Ν 

τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰόμενον, γενναῖον παὶ καθαρὸν καὶ 
᾽ "» 2 4 ε γ -" Ἁ Ν ᾿ ΠΘᾺΝ κα καὶ ᾽ 

ἀειδῆ, εἰς “Αἰδουδ ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ Φρόνι- 

καὶ πάνυ μάλα] Α3Ξονεγαπεῖβ βυπέ ρᾶτ- 
ἔου]εθ, αυδτυπι ροβίίυβ ἢ, 1]. ἰᾶσπι δϑὲ ηὐΐ 
Οτδιν), δ. 57, Πολλαχῇ μοι δοκεῖ τοῦτό 
γε, ἂν μὲν καὶ σμικρόν τις παρακλίνῃ καὶ 
πάνυ. Χεπορῇ. Οντορ. νἱ. 1. 4. Νῦν δὲ, 
ὥς σὲ σύμμαχον ἔλαβε, κρατεῖ ἡ ἀγαθὴ 
Ψυχὴ καὶ πάνυ πολύ. ἩῈ1Ν᾽. 

συμπεσὸν γὰρ τὸ σῶμα] Ἐεβρεχὶΐ δὰ 
Ἀ, 1, Τιδοίαπε, νἱ. 12. 6, ὁ Νοπ δπῖπι ἷ- 
{πῸ} Ἰπϊεπι, βοᾶ, δὐΐτηα ἀἰδοδάθηί, ἵπίθ- 
ἔτατη ΡμὸΥ ἅ168 πηυϊξοβ ταδηθέ, δὲ ρ]οσυπι- 
ατ τηϑαϊσδξιἠη ἀϊ αἰ ἰδ πη ἀιγαΐ :᾿ πλπὶ 
δῶμα ταριχευθὲν ο5ὲ ΔΟΡΡΙΒ πιδϊοαέμηη, 
δοπάϊταμη 88]ὸ, πἰἔγο, δυο 8118 δὲ οὐουνῖ- 
Βυβ, δἴδην συπιηῖϊ εἴ στὰ, ὑπ οοπάϊ- 
τα 8 ἫΝ εἴ ροἸ]Ἰποίοτοβ ἀἰοϊὶ βαπί τὰρι- 
χευταῖ. Μοθ Οκπίδκοι, δὰ Ἀπίιοπὶπ, ἷν, 
48. Ρ. 182,5, Ετἴδυΐδ δηΐθ σύδηι οδᾶδ- 
ΦῸΙ σοπᾶϊίον, πτοία δχιπηυπΐατν, ἔδοῖϊα 
Δρρατοί, σῶμα συμπεσὸν 6586 σΟΓΡῸΒ ἔπ- 
ἐπέεγαξιιπ. Οοποόΐτα δαΐθια τηοτίποβ οα- 
ἐταπ ΠΕΡΥΡΕΙ εἰ δὸβ ἀσμηὶ 5ευγΆγα. 
εὐοᾶσε, ἴι, 86, Ὁίοὰ, 5ῖο. ἃ. 91. ὉΟἷο. 

Ταβο, 1. 45. Ῥυΐαθαπὶ δηΐπ), ἈΠΙΠΙΏ5, 
ἐστβοῦῖθαβ ἀϊββοατ8, πὶ δουρογὰ δεβεϊα- 
ΤΌ ΤηϊρτΆΥο, βεά, Ἑχασίο ΤΟΥ τα" ΔηπῸ- 
τιίπὶ βρᾶξ[ο, ἰα πάθην ἱπ σογρόγα Ποταϊηστη 
τϑτοΐργαγο, ᾿Οοπῖ, Τλιοίδη, Νϑογοῖι, ο. 
15, Ρ. 476. τ, 1, οἱ ἴθὶ Ἡεπιβίοτῃ, ΕΊβοη, 

συμπειτὸν γὰρ τὸ σῶμα---ἀθάνατά ἐσ- 
τιν} Ηΐης βὰο ἀτραπιδπῖο σοϊογθην ρϑίπε 
ἄλπιθαβ ΟαΣ. Τποορῆσ, ρ. 69. αυτε σοπι- 
ῬΆΓΑΤΕ Ὧὸπ ἱπἸυσυπάσπι 81, ΟὈτρὺβ 
συμπεσὸν, σοποϊάρη8, οοἰϊαρδιήη, ορρο- 
τἰϊον δηιθσεάσπ διαπίπτειν, αἰϊαδὲ; 68:- 
66 ἔξτετη ΘΟΓΡΟΣῚΒ νἱνὶ αἴξεςῖῖο, σύμπτω- 
σις, ἀξ αὺυδ ποῖα (ἔοοπ. Ηϊρροοταί. ἴῃ 
οςο. 51π|}}18 εβὲ ἀο] οσβ εξϑοίῃβ ἐπ Ατἢ- 
ΒΉΡΡο, ἀθ αυὸ φῥτοῦϊε ῬΙουίδτοι, ἀθ (α- 
Τίσ8, Ῥ. 616. Ο, οὕτως ἐμπαθῶς ἔσχεν 
ὥστε τῷ σώματι συμπεσεῖν, "Γαῖα ἀρυὰ 
Ἠετοάοι, 11. 62, Περίανδρος ἀλουσίῃσι 
τε "καὶ ἀσττίῃσι συμπεπτωκότα οἴκτειρε. 
Τὰ Ῥτοχίτηῖβ χρόνον οτοἑεῖς Βτοθ, χοῦ 
δῦ δϑὶ Ῥτοῦα ἔοήπια ἀμήχανον ὅσον. 

Τθοΐμθ ἐὰν σαπῇ, δοοϊρίοπάυτα ἀξ δὺὉ- 
διαϊδίυν τὸ ἄλλο σῶμα, γε μληι ΠΟΥ͂, 
υἷ ἔοτα ΕἸοίηυβ, Ἦ νττ. 

8. 08. ἀειδῆ, εἰς ἅδου ὡς ἀληθῶς} ὙΙᾶΘ 
αυτ ἀα σοπιποχίοπα ἱπίου ἄδην εἴ νοζοπὶ 
ἀειδῆ, δὰ χυδηι Ἰὶς νἱάδταγ Αἰ υὐθτο, Β8- 
μδὲ Νοβίον ἱπ ταίυϊο, ρ. 403. ΕΌΒΒΤ, 

εἰς ὅδου, ὡς ἀληθῶς --- καὶ φρόνιμον 
θεὸν] ϑιριϊποδίαγ ᾿π τοροίοπη οτὶρῖπο 
ἄδου, αἀεὲ ἐπ εγοτίθη, δὉ ἀειδὴς, Ἰνα}ιι8 
ποπλϊπἷ8 τἴγδηθα ποΐϊο, ἐποῤδί ιθ, δὲ 
οὐτηΐα βοίεπβ; αὐδταπι Πα τορυαϊπία, 
Βᾶπς βοΐϑπι ἰπείυτ σεππα ταϊο ἸπυσάἈ- 
οπο ἀεὶ ἄδου ἴῃ Ὁταΐνϊο μ᾿. 205. Ὁ. Ὦ. 
400 βροοῖδιὶ ῬΙυΐδγοι. ἂ6 ϑυρθταί, Ρ. 
171. Ὁ). ἀε ΤἸεβὶάς οἱ Οβῖτ. ὑ. 362. Ἀ. υδὶ 
χυφάδῃι ποίανί πηι: ἰδιάθπι Ὁ, δἰ 382. 
Ἐν ὅθ! εχ πος Ῥαιάοηΐβ ἰδδο Ἠτοῆ- 
οἴδηϑ: ἀνθρώπων δὲ ψυχαῖς ἐνταυϑοῖ μὲν 
ὑπὸ σωμάτων καὶ παθῶν περιεχομέναις 
οὐκ ἔστι μετουσία θεοῦ πλὴν ὅσον ὑνείρα- 
τὸς ἀμαυροῦ θιγεῖν νοήσει διὰ φλονομκν 
ὅταν δὲ ἀπολυθεῖσαι μεταστῶσιν εἴς τὸ 
ἀείδὲς καὶ ἀόρατον καὶ ἀπαθὲς καὶ ἀγνὸν, 
οὗτος αὐταῖς ἡγεμών ἐστι καὶ βασ χεὺς "ὃ 
θεὸς κι τ᾿ Δ. αἱ τίδπν 7 υἤἴδηι. τ, ἦν, Ὁ. 
1836. Α. ῬΙαίοπδαι οἴ ϑδγαρια σοτι- 
οἰἤδπβ: ὅθεν μοὶ δοκεῖ καὶ Πλάτων σὺκ 
ἀπεικότως φρόνιμον θεὸν ἅδην νομίσαι" 
ομ, ἰπ Ὀταῖνίο, οὐ ἴῃ πιλτσῖπα ποϊδτο μι 
68ῖ, 868 πη Ῥμιβάομα. Ῥούρμνυβ 8 
ϑέγρα δρυᾶ ϑίον. Ἐεῖορ. ῬΉγ9. εἃ. (αη- 
του ἢ. 18, Ἠδδυθηῖ ἴ. 1, Ῥ. 1084. τού- 
τῶν (τῶν παθῶν) ἐκλιπόντων καὶ ἡ κόλα- 
σις τῆς ψυχῆς πέπαυται, νοερᾶς μόνον 
οὔσης περὶ αὑτὴν καταστάσεως, καὶ ἀρὰ 

τῷ φρονίμῳ θεῷ διατριβούσης. Ὑνυττ. 
εἰς ἅδου ὧς ἀληθῶς} ἢπ εἴπει, φιιὶ ὉδΥδ 

ἐδὲ ἅδης. Ψοτισι ἅδην Ἰοουπὶ ἰὰπις ἀϊ- 
οἷξ, χαδΐοπυ ΠΠ|ς π᾿ ἔΆθ0}}5 ἄδης Ῥοεῖα- 
ἕὰα νεὶ τοἱρὶ δοπιπιδηΐαπι οϑὲ: Ἠσὶδ 
Ἰοσο, δὲ βαπὶ τὰ ἀειδῇ, τὰ ὄντως ὄντα, 
σοπβοπίδηδιπι δϑὲ ποιπθη ὅδου, 1... τοῦ 
ἀειδοῦς, τθαοτο, Ἠετνν. 
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[2 ω Ἀ ᾽.κΑ’ , ἈἉ - ΕΣ ΩΥ »"Ἑ 

μὸν θεῶν, οἱ, ἂν θεὸς ἐθελη, αὐτίκα καὶ τῇ" ἐμῇ ψυχῇ ἱτέ- 
ι Τὸ} ἣΝ δ εν ε 4 νι ὦ ὁ “ΠΩ 

ον, αὕτη! δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλ»- 
“ " Ἁ ’ὔ 

λαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς διαπεφύσηται" καὶ ἀπόλω- 
͵ Ἁ “ -"“ 

λεν, ὡς φασιν οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι" πολλοῦ γε δεῖ, ὦ φίλε" 
΄ Ν 7 ᾽ ᾿ » ΜῈ “- “ 

Κέβης τε καὶ Σιμμία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὧδε ἔγχει" 
35.Ἀ Ν ᾽ ͵ Ν “" 7 

ἐῶν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν τοῦ σώματος ξυνε- 
7ὔ Δ " Ε] ““νΥ κω "Ὁ" 

φέλκουσωα," ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ. ἐν τῷ βίῳ ἑκοῦσα 
εἰ ΄, ΣΝ Ν 7, 

εἰναι, ἀλλὰ φεύγουσα. αὐτὸ καὶ συνηθροισμένη αὐτὴ" εἰς 
ς ΠΡ “ - ἊΝ - Ν δ ) Ἀλλ " 

αὑτὴν, ἂτε μελετωσὼ ἀξὶ τοῦτο, -ττουτοὸ ὁὲ οὐδὲν ἄλλο 
5 Ἁ Ἂ; 7 " “ Ἀν »ΨΓΜ ᾽7 »“ 

ἐστὶν ἢ ὀρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὀντι τεθνάναι μελετῶσα 
ε δι “᾿ ΧῚ "3. «ἃ Ψ ,ὔ ὔ , ,ὔ ’ὔ 

βῳδίως. ἢ οὐ᾽ τοῦτ ἂν εἰη μελέτη θανάτου; Ἰ]αντάπασί 
Ε "“" Ἷ Ἀ " ἊΨ ὕ ““ Ν 

γε. Οὐχοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀει- 
δὲ ΓῚ Ε] ᾿ ᾿ "Ξ“,"᾿ Ά "θά Ν 2 -ι 

ἐφ᾽ ἀπέργεται, τὸ θεῖον τε καὶ ἀθάνατον καὶ φρόνιμον, οἱ 
᾿ ΤΩ ες“ »ν" ᾽ ’ὔ ν 9 , Ν 
ἀφικομένη ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἰγῶῖ, πλᾶνῆης καὶ 

πεφύσσηται ΤΈ.---ἰ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ᾧ3.---ὸ φίλε κἀὰ ὙΓΞΠΎΦΟΗΙ, οἱ τὸ Λ. 
--" ξ. ἍΠ..----. αὐτὴ εἰς ἑαυτὴν ἴπ πὶρ Ροηῖὶὶ Κ1.-’ῦρ ἑαυτὴν Δ5.---α μελετῶσα τεθνά- 
ναι Γ᾿. τοῦ οὗ οἵὴὰ ρὲ Π.--- ἀειδὲς ἜΓΔΞΠΦΟΒ εἰ οοῖγ ΛΕ : θεῖον "ς.---ἰ οὗ 1,.--- 

πολλοῦ γε δεῖ} Ευ56}. γε καὶ δεῖ, ΟἿ, 
πσί, αα σοτρ. δ. 66. Ηξιν". 

᾿ φίλε] Ἐχιῖθοπε οἴπποβ Ψιπά, Ψοπεῖ, 
Ἁ εἰ νεγβῖο Βισοϊη. γένττ. 

ὦ φίλε Κέβ.] Ἠδοορέαπι δ ἃ Ἐοτβ- 
ἔετο φίλε ουτῃ Εἰοίπ, Βᾶ5, 23. [πᾶ 8 
ΘΙ Ρἢ. γρ. ὦ φίλε] εἰ δῖον. ργξθει Αὐυρ. 
1 δ. 71, ὦ ἑταῖρε Σιμμία τε καὶ Κέβης. 
Ηειμ. 

. πολλῷ μᾶλλον] Α]ΪΔ5 πολὺ μᾶλλον, 
Π6ο ἴδγηθη ἃ το αιη, ΥΨ'. Αὐϊδίορῃ. 
Ῥιυΐ, 101, 187. Νυῦδ. 1166. Χδδβορὶι. 
ΟὌγτορ. ν. ὅ. 456. ΗΈτΝ. 

αὐτὴ εἰς αὐτὴν] ΑΒαπὲ ἃ Τυῦ, ΕἼ5Οη. 
φιλοσυφοῦσα---τ αἰ} Ηυὶς ρυϊοῖτο 

Ἰοσὸ 511:}}}18 εβϑὲ ἰΙσοιβ δριὰ ῬΒΣοπεῖη ἀ6 
Οἷρ. Ρ. 385. ααὶ δὰ ἤυποὸ νἱἀθίον ὁχ- 
Ῥγόββι8. Απίπιδ τῶν ἄνωθεν φιλοσοφη- 
σάντων ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους μελετῶσαι 
πχὸν μετὰ σωμάτων ἀποθνήσκειν βίον, ἵνα 
τῆς ἀσωμάτου καὶ ἀφθάρτου παρὰ τῷ 
ἀγεννήτῳ καὶ ἀφθάρτῳ ξωῆς μεταλάχω- 
σιν. ἴπ Ττασῖ. ἀς Μυπάο ρΡδρ. 1158. 
τοροεϊία βυπὶ πεδὸ σετθ8. ΟΟΤΤΊ,. 

φιλοσοφοῦσα----ἢ οὗ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέ- 
τῇ θανάτου] (Οἴσοτο Τυδο. 1, 30. “ Τοία 
δπΪπὶ ῬὨ οϑορδόγαι νἱΐα, τ αἷὰ Ἰάδιῃ 
πρερὸ σοΟπηησηδ [10 τηοτ 8 δὶ τ᾿ αὶ 

Αυϊβαϑ τη] οταση. πος ἀϊοίμτη σα Θοτδη- 
ται ἸΙοου8 ἃρροθαῖϊ, Ηδηπΐαθ Οὐιῃ- 
τποπΐ, Ν3. ἴῃ Ῥῃφάτγυμι Ρ, 45. καὶ ἡ φι- 

λοσοφία οὐδὲν ἄλλό ἐστιν, ἀλλ᾽ ἣ μελέτη 
θανάτου.  εττ. 

εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ θεῖον ἀπέρχεται 
ϑεουπάυπι Ῥ]αἰοηΐοι ρ᾽δεῖΐα, ΠΟ ἢ Ἰββάπια 
παρὰ δηϊπ ῬδΓΒ, (πὶ {γῈ8 Ῥδγίθβ δτιΐϊῃ 
ἀθβουῖρβιῖ ἀυτΐσσι, ν, Τίμα, 89, ϑίορ!.) 
τὸ ἡγεμονικὸν, ηαυοά ε8βὲ ἄς οἸ υβάθηι ταὺ- 
τὼ, 1. 6. Τ)εῖ παίαγα, αἵ ο5δὲ δρυὰ Τίπι, 
Ιοτ. Ὁ. 99. Ὑοσείυν εἰ νοερὸν καὶ Ἀ0- 
γικὸν μέρος, εἰ ϑοἰταί, ἐπ’ ἄκρῳ τῷ σώ- 
ματι, 8. ἀκροπόλει, αἱ σαραξ ρῬυϊοῆγα ἴῃ 
εοἄξτα Τίμα, Ρ. 70. νοσδίῃγ ; (10. ῬΩΤΒ 
ἐοΐαπι σΟΥΡΒ τερὶὶ, οἱ, βοία ϑβέ ἱπωτηοτίδ- 
118, οἵ, 1, χ, Ἐοὶρ. 409. ππο Ἰοου τὸ- 
Ρϑαϊι, φαολᾶ 5οηϑιτ, Μαχ, Ἴ γεν Ὁ, 38. 
Ρ. 298, Τ)ὰν, οἵ, Ῥμοῖ, Βιδὶ, Ρ. 712, 
Ηαβοδ. υδὲ αυτάδτα α νἱΐα Ῥυίμδρ. οχ- 
οεγρίϑ, αὰδ ρτοθδῃξ, μδπο ἐοίΐδιῃ π- 
18 Π πο ηὶ 6588 ἀνβαπιΐδηι α ἀἰβοὶρ πᾶ ᾿γ- 
τπδροῦοα, ΟὝΥΤΙ,. 

τὸ ἀειδὲ:] [ἰὰ Τυῦ, Αὑρ, Ῥατν συπὶ 
ΕΞ. Ρ, εὐ Βῖοθ. Ὑύυϊρο τὸ θεῖον ῥγὸ τὸ 
ἀειδὲς, απο ταροβοΐε γάτα ΕἸβοι. Ηξιν. 

ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι] ΧΘΠΟΡρΙ, 
Οντορ. 1. 1. 38. ὑπῆρχε δὲ πᾶσι τούτοις 
τοῖς ἄρχουσι πρῶτον μὲν θεραπεύεσθαι 
ὑπὸ τῶν ἀρχομένων. ἀδ Ηρ. τιν. ἢ. 14. 
εἰ γὰρ νῆσον οἰκοῦντες θαλαττοκράτορες 
ἧσαν ᾿Αθηναῖοι, ὑπῆρχεν ἂν αὐτοῖς ποιεῖν 
μὲν κακῶς εἰ ἠβούλοντο, πάσχειν δὲ μη- 
δὲν οἴ, Ουπὶ ἴῃ ἰι18 βοτιρίαταμπῃ μτοίθτε 

ΤΙ, δἰ, δῷ, 

χ, 81. 
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ἀνοίας" καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων κα- 
κῶν τῶν ἀνθρωπείων" ἀπηλλαγμένη, ὡς περ δὲ λέγεται κα- 
τὰ σῶν μυεμυημένων, ὡς ἀληθῶς τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ 

θεῶν" διάγουσα (᾿ οὕτω φώμεν, ὦ Κέβης, ἢ ἄλλως; Οὗὕ- 
ζω γῇ Δί᾽, ἔφη ὃ Κέβης. [8. 69.] ᾿Εὰν δέ γε, οἶμαι, 

ἃ ἀφικνουμένη 1.---ΥΟΥ εὐδαίμον Ἡ, εὐδαίμονα 1,.----ν ἀγνοίας Ος.---Ξ ἀνθρωπίνων ἘΠῚ,. 
--ἍὉ καὶ τὰ ὙΠ,.--- μετὰ τῶν θεῶν ἩΓΠΦ.--- ἄγουσα Φ.---" ὦ κέβης οἵὰ 1,.---ὸ γε- 

Θ10Ὁ. οἵ ἀφικομένη (εὶς οἱ Ἐαὰ, ΑἸὰ, εἰ 
Ἐ683.} ὑπάρχει αὐτὴ εὐδαίμων εἶναι, ὶπ 
ὃδ δαπιοάϊπι οἴἴδηάϊξε δἀἀίίαπι αὐτὴ, ἐρ- 
8α. ΑἸϊοψυῖπ ἀείθπαϊ εξ ροββεῖ δἴηυθ 
οἴδη), δὶ ἀοίηδε βοηθδίυγ. σϑδι τϑοΐο 
ἀπηλλαγμένη, ρτορίθτ βεαυξηβ διάγουσα 
Ῥτίετη. ἨΈΣΝ, 

ἀνοία:---ἀνοίαἙ] Μῖδο αὐυϊάφδι 56πβὰ 
δρίϊι8 ἢ. 1. ψυ]ραίο ἀγνοίας, ἀδάϊ ὁ Τιῦ. 
οἱ Ῥαγ, Ἐυβεῦ. δίοθ, δὲ ΕἸοῖπο, αἱ ῥδγ 
εἰεπιοπίξαια Ἔχρτεβδῖὶ. ΠΕΙ͂Ν Ὁ. 

ἀγρίων ἐρώτων] Θυὶΐ 5ἰηι ᾿ἱ ΔΠΠΟΤΟΒ, 
δὰ Αὐἱβίορη, Ναὐν, 848. ᾿Αγριόν τινα τῶν 
λασίων τούτων. ϑΠ!ο 5.65 ἰγάϊε : ἀγρί- 
ους δὲ καὶ καλοποδιώκτας ἐκάλουν τοὺς 
τὰς ἀπηγορευμένας πράξεις ποιοῦντα' 
τοὺς παιδεραστάς" υἱὶ ν᾽ ἀοηἀϊ! Κιιί, οἱ 
Ξρϑπη, Ηδγροςσταῖ, ᾿Αγρίους" Αἰσχίνης ἐν 
τῷ κατὰ Τιμάρχου τοὺς σφόδρα ἐπτοημέ- 
νους περὶ τὰ παιδικὰ, καὶ χαλεποὺς παι- 
δεραστάς φησι' αὐ .Ψ 5οθῖπἶβ νοτθᾶ βυπὲ 
Ρ. 178. ἃ. ἴποαϑ Οδζ. Τπεοργ. ρῥ. 
18. νῦν ὁ δεῖνα τῶν ἀγρίων ἐστι, καὶ νέων 
διαφθείρει τὴν ὥραν. ἴπ ῬΙκίοπθ ρτγαίθτ 
Βης ποῦ πἰβὶ ἅπὺ8, 4υοα αυΐάεπι δοῖδι, 
Ἰοοιιβ δϑὶ, ἰπ αιδῃ ἢφο βθηϊθπίϊα σδάεσο 
Ῥοββὶξ : ποῦ]. πἰρίσια. ΠΠΠυἀ ΒΟροΟ 85 
αἰςίωυπι, ἀφροδίσια--- ἀπέφυγον, ὥσπερλυτ- 
τῶντά τινα καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποφυ- 
γών. ῬΙαίατγο!, ἀθ ϑο!ουτεῖα Απΐιη], ᾿. 
972. 1). ἔρωτες δὲ πολλῶν οἱ μὲν ἄγριοι 
καὶ περιμανεῖς γεγόνασιν, οἱ δ᾽ ἔχοντες 
οὐκ ἀπάνθρωπον ὡραϊσμόν. Ἐλ᾿ Οδβδυθ. 
Δηπηϑάνογι: Πυησ ἀβῦ δα Αἰμθη, υἱ], 
17. Ρ. δ42, δυττ.. 

ἀγρίου] Ἐϊδὶ ρτορτία ἀΐχογα τοὺς παι- 
δεραστὰς (ΥἹά. βεμΠοὶ, δά ΑὐἹβίορ!!, ]. ς.) 
δῖος ἰδπθπ. ἀγρίους ἔρωτας ἵπ ἈπίνΟΥΒατη 
Ροΐξίυ8 ἐς εβγεπαι8 ἱπεϊουιϊἐΐδηιο οἱρὲ- 
εἰἰξαεῖνιι8 δοσοροτῖπι, Κ᾽ ορίππε ἀνοία 
Ρεδγ ἀυο πὸ ρεγιυγδ ομυπι) σΌ ΠΟΤ, πι6- 
ἴῦ5. συρταϊποσαθο, ἀοοϊαγαίυτ, το ἂν- 
θρωπείων ΤΡ. ἀνθρωπίνων. ΙΝ. 

τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων} (]- 
σατο πἶπο πιϊα ἀϊχὶε Το. 1. 80. “Τίᾶ 
δηΐπὶ σοπβοῦθαΐξ, ᾿ἰδηὰ6 ἀἰββοταῖς (ϑοοτα- 
108): ᾺΒ 6588 τἱᾶβ ἀρ] ]οοβῆθιο σΌΓΞα8 
ΔΠΙΠΙΟΤΊΏ ὁ ΠΟγΡροτο ὀχοσεηϊ, Ναιῃ 

4υΐ 86 πυμηδηΐβ ν1}}8 σοπ πη ημαν ββθηξ, 
εἰ 86 Ἰοίοβ ΠἰϊἀἸπῖθ5 ἀθάϊβδοπέ, αυΐθι5 
οσΔ 1 ν6 } ἀοιηθϑίοῖβ ν1 1118. δίαιθ' ἤδρὶ- 
{153 86 ᾿παυϊπαν ββοπῖ, ν6] τορυ ]1οᾶ νἱο- 
Ιαπάᾳ ἔταθ 65. ἱπεχρίδθῖ]ε8. σοποορ ββοηΐ, 
1.8 ἀδνίαιη αυοαδάδηι ᾿θτ 6886. Βρο υϑὰπι 
ἃ ΓοηΟ ο Σ ἀρδελθῆῃ αυϊ διυΐθη) 86 ἱπίδ- 

Ὁ8 σϑϑίοξα δ. βογνανιβεθηΐ, αυϊ θυ βη 6 
Ὁἱββεί τη ϊπίπιὰ συ πὴ σογροῦθ8 σοπίαρίο, 
Β6566 06 8Ὁ }}18 5ΟΙΏΡΕΟΤ βανοσαν ββθπί, 65- 
βεπίηιιθ ἱπ σοτροπῦυβ Πυτηδη8 Υἱζαπὶ 
ἐπι 81} ἀδόγυμι, Ὠἷ8. δα 1108, 8 αυΐθυ8β 
εβϑδπξ ῥτοΐδος, τοὐϊέωυ ἔδο 6 πὶ ρδίογο,ἢ 
ὕδὶ φυοά Βεομπεϊδίυβ οοτήρὶ ἀραϊαϊβδεηέ, 
τοοία8 οδὲ νυραῖο : ἰἸάδπν, ηποά ᾿τὸ ἃ]- 
ἴοτο υὐξἐϊδ, συ] δένρν δ, νΈΓαπὶ 6558, 518- 
ἴμογα πθαιθῸ : δὲ ἐπυπανβ, αθοὰ πη ἐμ}- 
γπαπὶδηβ ντουιδθάπμι σϑηδοῖ, τ ποπά χα 
)υάϊοο; νεὶ ἰρβα Βυ)}ὺβ ῬΙβιοηϊοὶ Ἰοοὶ 
δοίοτδί6 ἔγεταβ : δὲ 581}}}}18 ἱπῆγα δ. 34. 
ἀπηλλάχθαι τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. Ἐπ 
Ἰθανβία5 ἀοοσία νυἱραίδτα τη} 15 Ἔχ θη ρ]}}8 
ἰυοίατ, δοαΐο Ἰάδηι οβίοπάθιι9 ἤπαπα 
τἰεῖα ορροπὶ υἱέα ἀδούγπι. (ὐεπιῖπδ ἔθ 
Βυΐο εδὶ αἰδβρυϊαιῖο Τυποὶ δρυὰ ϑδιί0}. 
ΒΊΟΣ. οχν, Ρ. 698, υυἱ ἀνθρώπεια κακὰ 
ὁϊουπίυτ ἐδ ἧπε8 ἐπέεπιρεναπέϊα, ἃ χαῖ- 
"5 Β6ηδοίῃ5 Ποπηῖης65 ἰἰθϑγαΐ : ἥτε ψυχὴ 
αὐτοῦ μελετᾷ ἤδη, ὥσπερ καθ᾽ ἑαυτὴν 
γιγνομένη, τὰ μὲν ἀνθρώπεια κακὰ φεύ- 
γειν, συνεῖναι δὲ σωφροσύνῃ. Ν γττ. 

μετὰ θεῶν διάγουσα] 1}6 Ἰιᾶσ δηΐϊιηδ 
αὐτὰ 15 βοοϊοίαίο νῖἀ6 Η]ογοοοιῃ ἴπ ἄπο 
αἰτΐπια Αὐτ, (δτην. εἴ ΑἸ ἴῃ ἰδίο ορϑγὰ 
Ρδβεῖπι. Μίαχ. Τυτ, 1)155, χν. 6. ϑδι δὶ, 
ἀρ Μυπάᾶο ς. 31. ῬΙοίπ, ἔπη, 4. 1, 11], 
Ρ. 390. Ἀρυϊοίυῃπι ἀε ῬΠΠ]ο8. Ρ. 82. 4}1- 
οϑηὰο βεοίξ Ῥυιπδροτυίοιβ διὸ Ῥ]αἰοη σε 
ῬΒΠΟΒΟΡἢο5, αοτιπι οπῖπθβ ἤᾶπΟ 5Ρ6Πὶ 
ἴδπαυδπι 50 πη 1} ψ γὼ ΡΒ ΟΒΟΡ ἴα: ̓Γα:- 
Ἰηΐαπὶ θα σοπηπηοιποσαῦῖ, ΕἘΌΠΒΤ. 

διάγουσα]Ἔ Ἰθυτίβείπιο πος βὶς βΒἰδέϊπι 
Ροβὲ ἀδιίνιι) ἀπηλλαγμένῃ 11ἰὰπὶ υῦτα 
ΠῸΠ Ῥοβδὶξ ἈπΆςο Π ποπιὴπθ σχοιβατῖ, 
νΕ] ᾿πν115 0 Π5 τοροποπάσιη ἰδοῦ δια- 
γούσῃ.--- Τὰ. μετὰ τῶν θεῶν, Μιὰς κά 
8, 17, ΠξικΡρ, 
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μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται, 
[7 »"» Ὥ κω 

ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θεραπεύουσα καὶ 
3ϑ»"ν ᾿ “ες. ΄-“ -" 

ἐερῶσω καὶ γεγοητευμένη" ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑχό τε τῶν ἐπιθυμιῶν 
4 -“Ὃ ΓΙ », “ καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν" εἶναι ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ 

Ἀ " 4 [ἡ ἈΝ ᾿: ,7ὔ ἈΝ ’ὔ σωματοειδὲς οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι καὶ φάγοι καὶ πίοιδ 
,: Ἀ Ν Ἀλλ ΙΝ -» 

καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια γρήσαιτο, τὸ δὲ τοῖς ὀμιμαᾶσι σκοτῶδες 
Ν ’, Ἀ "“ν 

καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, τοῦτο δὲ εἰθ,σ- 
ἤ " Ε 

μένη μισεῖν τε καὶ τρέμειν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν 
Ε Α Η ΕἸ -»" . ἡ 

οἴει Ψψυχῆν" αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεσθαι:" 
Οὐδ᾽ ε »" ᾿ 3 ἈΚ δ 7 Ι εν 

υδ οπωστιοῦν, εῷφη6. Αλλα" διειλημμενην᾽ γε οἰμνῶε 
εν »» “ Ἵ - 

ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ αὐτῇ" ἡ ὁμιλία τεῦ καὶ ξυνουσία 
- , ,Ν ῃνΝ “" Ν νΝ . , 

σου σωμνᾶτος διὰ τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι καὶ διὰ τὴν πολλὴν ῥμελε- 
᾽ ΕΙ 

σὴν ἐνεποίησε ξύμφυτον. Πάνυ γε. Ἐμβριθὲς δέ γε, 
" “ ᾿ ΕῚ ϑὉ . 
ὧ φίλε, τοῦτον οἰεσθαι χρὴ εἰναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες 

γοητενομένη ἍΠ..--- ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ΔΦᾷϑ.---“ δοκεῖ ΔΛΙ.---ἰ τὸ 71,--- φάγοι 
καὶ πίοι ΔΦΟΒ8: πίοι καὶ φάγοι "ς5.---δ ψυχὴν οἴει Ο.---ἰ ἑαυτὴν Δ5.---Ὁ ἀπαλλάξασ- 
θαι Π6Ι..---Κ ἀλλὰ καὶ Ἅ{Π.----ἰ διειλημμένη ΠΕ6.---τὶ αὐτῇ ἘΓΛΕΠΦΟΕΘΗΙΣ : αὐτὴ 
ὃς.-πὶ τέο.) ᾧ3.---ὦ δέ ΟΠ. 1, δέ γε ὁπ 1,.---Ρ τοῦτο ὦ φίλε Ο1..--- οἴεσθαί γε χρὴ 

8. 69. ἐρῶσα] ὅς. αὐτοῦ. Ῥτο γεγοη- 
τευμένη, ᾳυοὴ ῥγαίογ Ἐπὰ, μαῦθε ὺρ. 
ΤυΡ. εἰ Επδοῦ. γοητευομένη. (ϑδίον, γε- 
γοητευομένη.) Μαϊραίυπι ρτοΐοσο, σπρέα 
εἰ ἀοἰϊπῖξα σοΥροτβ ΠΠΘοοθτ9 σύνεστι τῷ 
σώματι καὶ τοῦτο θεραπεύει. Ηειν». 

μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ 
τὸ σωματοειδὲς κ΄ τ. Χ.}1 [ἴῃ Βᾶπο 56π- 
ἰδπείαπι ἄς ἀΐνευβῖβ βίμ 115 τεσιπι ᾿π|0}}}- 
ΕἸΒΗΣαπι δὲ σογρογθδγαμι, ΡΠ οϑορμδηιίαπι 
εἰ νυϊρὶ, ΡΊαῖο τὰ 8 Ἰοοΐβ, βεα πὶ ΡΠ πιὶ5 
ΔΡΡροβιῖβ ἱπ Τπεεαίοίο Ὁ. 120. Α. 1ἴοπι 
ῬΙοιίηυβ Ἐπποδά. ν, 9. 1. Ρ, δ55. ηυοά 
οἂρυΐ ΝίσΘΡἤοπιβ ΠΟ 118. δὰ ϑ'γηθβίαπι 
ἱπίογροβαυϊ! Ρ. 894. ᾿γνττ. 

τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι---τοῦτο δὲ] Ἐροίε 
μαθοΐτοροίίαιη δέ, δ, 68. ἡ δὲ ψυχὴ ἄρα 

αὕτη δὲ δὴ-- οὕτω πεφυκυῖα .---εὐθὺς 
διαπεφύσηται---. Ῥηαάτ, ὁ, 148, Ὁ δέ 
γε ἐν μὲν τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ περὶ ἑκά- 
στου παιδιὰν μια  βαπ πολλὴν ἀναγκαῖον 
εἶναι---οὗτος δὲ ὁ τοιοῦτος ᾿ἀνὴρ κινδυ- 
νεύει, ὦ Φ. εἶναι οἷο. ϑεᾷὰ Ποὺ ᾳυανὶβ 
ἔετα ραρίπα οσσυγῖς. ΗεΙνΝ. 

διειλημμένην κι τ. 7 Ηδώς ὑβαὺς δὰ 
γειὰ ἢ τῷ φιλομαθεῖ παρθεὶ Ιάοπὶ Νῖςσα- 
ῬΠοτὰβ 1. ον Ὁ. 381. Οἰίογαπι ἢος ἰοσῸ 
αὐτὴ τοιίαπάμσπι ἐπ αὐτῇ εχ Ὑἱπᾶ. ἡ Β 
οἱ νεγβίομο δῖος, [ἢ διειλημμένην ναῖοσί 
νἱβ ἐἡχαπαΐ, ἀυᾶπι ΧΡ ἰοαἰπια5 δα Ε]α- 

τος 

ἰδτοδατα 46 Ῥτορτ, Ψ,γί, Ρ, 85, Ὁ, εἰ ἀξ 
ΘΙ͂Ν, ἡ. 0.110. ϑεὰ οἱ αἱΐα ποῖο ἢὶς 
80 6581, απ 9] Βἰ1 ἀἰδέἑποία, ἐπέεγοσρέα, ἐπ- 
ἐενηραῖα: ἀδ χὰ ἰΐετα δὰ Ρ]υίϊαγοιυπι 
ἀϊεθπιιϑ. δῆυττ, 

ἀλλὰ (καὶ ΤῸ.) διειλημμένην) 11αἃ 
οὐσμραΐαηι α ΠΟΥΡΟΥῸ, μὲ τὰ ῬΕΥ͂ ἐαμπα εἰἐ8- 
Ῥεγβιιὶ φιιαθὶ δὲ εἰἐδεὶμαΐι 5. Ὑοϊὰς 
αἰσαπίαγ λειμῶνες φυτοῖς διειλημμένοι, 
τείχη διειλημμένα πύργοις. Ἠειν». 

ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλ.] δὶς ἀδπάϊ ξφαθὰ οὐΐάδ- 
τὰϊ τοοίθ Τυπιθῦυβ Ρσὸ ναϊραΐο αὐτὴ, 
αὐοα τηΐγοῦ δ΄ ᾿πβϑθηυδπεῖθιβ οαϊξοτῖθν9 
ταϊεπίαῃ). υοα Εογβίεγαβ σοπ᾽θοὶί ᾧ αὖ- 
τὴ, δΕαυϊάδπι ποῖ ἱπίθ! ρο, ΗΕΙΝ. 

ἐμβριθὲ51 Ἰάθπηι ἔδθτγε εβῖ, φῃοα βαρύ, 
Ηεεγοῖν, Ἐμβριθές" βαρὺ----, ὅ8ρ. 86]. ἰχ. 
1ὅ. Φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχὴν, 
καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυ- 
φροντίδα. ν. Μαιίθυ5 δά Ιϑοοτδΐ. ὀρ. ἢ, 
Ῥ. 08. 5. ΕἼΒΟΗ. 

ἐμβριθὲς καὶ βαρὺ] ῬΆΪΟ ἀ6 Οἰχβηΐ. 
288. Πλατωνίξων : ὅσαι (5. ψυχαὶ) τῶν 
σαρκῶν φόρτον ἀχθοφοροῦσι, βαρυνόμεναι 
μά πιεζόμεναι, ἄνω μὲν βλέπειν εἰς τὰς οὗ- 
ρανίους περιόδου» ἀδυνατοῦσι, κάτω δὲ ἑλ- 
᾿κυσθεῖσαι τὸν αὐχένα βιαίως, δίκην τετρα- 
πόδων, γῇ προσεῤῥίξζωνται. σης ΒΪα- 
τοῦδ ἰοσαπὶ δὲ δηΐθ οουΐοβ Παθυΐδβ8ε νυἱ" 
ἀδίαν ῬΙαῖ, Ἀοιλα!, ἢ. πὶ, 306. ὐοττιμ ' 

1, ἢ. ὅ3, ἣ 
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καὶ ὁρουτόν' ὃ δὴ καὶ, ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί 
σε καὶ ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τύπον, φόβῳ τοῦ ἀει- 
δοῦς τε καὶ “Αἰδου, ὥς περ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε 

καὶ τοὺς τάφους κυλινδουρνένη," περὶ ἃ δὴ καὶ ὠφθη ἄττα 

ψυχῶν σκοτοειδὴ φάσματα," οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται 

ΔΦαϑ εἴ το Π.---ῦ καὶ ροβὶ δὴ οπι ΔΦΟῊΙ8 δὲ ργ Λ.--- κυλινδουμένη ἩΓΔΠΎΦΟΘΗΙ 
1.5: καλινδουμένη ς.---ἰὶ σκοτοειδῆὴ ἃ : σκιοειδῇ "-ς.---" φάσματα ἘΘ : φαντάσματα 

περὶ τὰ μνήματα κι τ. λ.7] 6 Ἰνδο 
νεΐετσιτα ποῖϊΐοπο στα αποίοταιπι ἰοσᾶ σ0Π- 
Ἑσϑβοσυμὶ Ηΐοτοι. Μαρία ἱπ Μ1566}}, ]. 
ἦν, ς. 12, οἱ Ἐ]δποπιβ ἴθ Οὔβοτν. ὅδοτ, ρ. 
417. ϑἰπιΐϊοπι οἰξδιι Τυἀρόγαπι ἤυΐ556 ορὶ- 
πΐοποσι ποίδυϊ: Πρ οοί δα 7ο0δ8ῃ. ς. 1]. 
ν. 390, εἰ Ὑἰτπρα ᾿ὰ ΞυμδρΌρ. Υ' οἱ, 1], 1, 
Ῥ.- 322, Ἑοπϑτ, 

μνήματα! Ἐδάθιηιν ἄς ραοηΐβ δΗΪΠΟΓΌ ΠῚ 
Ἰπυρίοτυτα μαρεὶ Βα! δὲ, 6 1118 δὲ πρῦῃ- 
ἀο. 8. 19. Ρ. 106, πάντως δὲ μετὰ τῆς 
ἀλόγου ὑπομένουσι, μεθ᾽ ἧσπερ καὶ ἥμαρ- 
τον" δι᾽ ἣν καὶ τὸ σκιοειδὲς σῶμα ὑφίστα- 
ται, ὃ περὶ τοὺς τάφους, καὶ μάλιστα τῶν 
κακῶς ξησάντων δρᾶται. υΐ ἰοσυβ νοτῦδ 
ῬΙ.διομβ 564. 1} υβίταε : οἷα παρέχονται---- 
εἴδωλα. Εἴδωλον Θηΐπι Θ8ὲ δὰ ρ815 δῃϊπηΐ, 
4υς γαϊΐοπθ οδτοῖ, οἱ 'π οσούτη ἀθτη!Ὸγ, 
οὐμὰ Ῥἱογαπι ἰυτ ἱπιρίογυχη, μὲ οχ Ηο- 
γαθῖο Ῥδίθί, Ὁ φρένες δὰ βαροτύσα 
ΘΟΕ πὶ θνοϊαπί, ν. ο, ΠῚ Ψ, 104. Ηδπε 
ΤΕ) 6χ ἱπβδαζυϊο δυυ τ Ἰββίιηθ ἰγβοίανι 
ἹΜοβινεπι, ἀρυᾷὰ Ουάποτί, Ρ. 1040. 5, 
Θοττι. 

κυλινδουμένη] κυλινδεῖσθαι ρτορτῖο ο5ὲ 
οοἰμέαγὶ, υεγβαγὶ, αἱ ἢ.1, ἀοἶπαο δἰ ορσηΐου 
Ροηϊξιν 46 ἐΐβ, φεὶ υδΥϑαμί τ ἐπ γι αἰἶφια, 
η δέμαῖο αἰΐουζι τοὶ, φιὲ αἰϊομὶ τοὶ ἀοαἀϊεὶ 
διπὶ, ἴῃ υἱχδιαθὰς μᾶτίεπι, βεὰ πιδχίτηθ 
ἐδίηθπ 'π πιδίδιῃ : υἱ δρυὰ Χρϑη, Ουτγορ. 
Ἷ, 4. δ, ἐκυλινδεῖτο ἐν τῷ πειρᾶσθαι αὖθις 
βέλτιον ποιεῖν" 8ἷς εηἷπι, πὸπ ἐκαλιν- 
δεῖτο, ἰαρίτυν ἴῃ Οοὐ, Βχϑχα. δὲ Πἰρχὶβ 
βίοθεεῖ. ΕἼΒΟΗ. 

κυλινδουμένη] Ὀϊοιίο Ῥ]αἰοπῖςα ροϑβίθ- 
τΒ πη] ] πὶ τ, 8. Ῥ] υἴδγοῖ, Ατηδέου, 
Ρ. 766. Β, μετὰ τὴν τελευτὴν δεῦρο πά- 
Δι» στρεφόμενοι καὶ δραπετεύοντες ἐν 
θύραις νεογάμων καὶ δωματίοις κυλινδοῦν- 
ται. Τλιοίδῃ, ΝΙρήπο ἐ, 1, Ρ.. 69. ἥπτετο 
τῶν ἀμφὶ τὴν νεκυιάν τε καὶ διαθήκας 
καλινδουμένων'" Οτίρεοι. Αὐν, (εἸδυτι ἐἰϊ. 
Ρ. 473. Β, ἡ ἐν τοῖς δικαστηρίοις καλιν- 
δουμένη ῥητορωκή" ἵν. ν. 5712. (. δαίμονές 
τινες φαῦλοι---περὶ τὰ παχύτερα τῶν σω- 
μάτων καὶ ἀκάθαρτα ἐπὶ γῆς καλινδού- 
μενοι. νἱϊ, Ρ. 690. Ε. ἡ μὲν καθαρὰ, καὶ 
μὴ βαρυνομένη ὑπὸ τῶν τῆς κακίας μολιβ- 

δίδων μετέωρος φέρεται ἐπὶ τοὺς τόπους 
τῶν καθαρωτέρων καὶ αἰθερίων σωμάτων, 
καταλιποῦσα τὰ τῇδε παχέα σώματα καὶ 
τὰ ἐν αὐτοῖς μιάσματα' ἣ δὲ φαύλη καὶ 
ὑπὸ τῶν ἁμαρτάδων καθελκομένη ἐπὶ τὴν 
γῆν, καὶ μηδ᾽ ἀναπνεῦσαι δυναμένη, τῇδε 
φέρεται, καὶ καλινδεῖται ἡ μέν τις ἐπὶ 
μνήματα, ἔνθα καὶ ὥφθη σκιοειδῶν ψυχῶν 
φαντάσματα, ἢ δέτις ἀπαξαπλῶς περὶ τὴν 
γῆν. Ἑμχπδρ. ἐπ Αὐάθδῖο ᾿. 78. ἀς συμ 
Μαπστιτα : καὶ προσεκαλινδοῦντο τοιού- 
τοις καὶ κρείττους ὑπελάμβανον εἶναι μο- 
λυνόμενοι πρὸς τοῖς τάφοις. ῬΥΟΟΙῸΒ ἱπ 
ΡΙαὶ, περ. Ρ. 382. Καὶ διὰ τοῦτο ὅτε 
Σωκράτης ἐν τῷ Φαίδωνι τὰς τοιαύτας 
φησὶ περὶ τοὺς τάφους καλινδουμένας σκι- 
οειδῇ παρέχεσθαι φαντάσματα" καὶ ὃ ποιη- 
τὴς σκιαῖς αὐτὰς παραπλησίως ἀΐσσειν 
ἱστόρησεν. Νίδοτοθίυβ ἴῃ βοιππ, ϑοἱρ. ἱ- 
18, ρ. 70, ΚΠ ΠΟΥ 8}11 1118 αἰδῖθ, αυ08 
οἰϊανῖς Ὑαἰθβὶυβ βά Ατητΐαπ, Ματοβ!}, 
χχὶϊ. Ρ, 280, 1, δοίδηϊ, Τωβις, ἢ, 2, 6. 
“ψι!ρβ ΘΧΙ ΒΕ πιδέ δηΐηιδβ Οἶγοθ αῃνι 08 
εἴ σοτρογαπι δποσαπι τε! αυΐαβ οὐθτταζε. 
Ἔμπθ88 82. ΤΠδορτ, Ρ, 838. σκιοειδῇ 
φαντάσματα καὶ ἐρα (ναϊμο ἐφ᾽ ἡμέ- 
ρᾳ) Ρ. 86. ἀλλ᾽ ἀκούεις οἷα τὰ περὶ τὰ 
μνήματα σκιοειδῇ φαντάσματα ; ταῦτά 
ἐστι τὰ ἀερώδη «ῶν ψυχῶν σώματα, ἃ δὴ 
εἴδωλα καλοῦσιν. κι τ. Δ. ήγττ. 

κυλινδουμένη)] Ἐδραγίδιῃ ἐπ ορίπιῖ8 
Ηἰδσῖβ, Οοάά. Αὑρ. εἰ ΤῸΡ, δ Β88. 2. 
ΨΘΥΌΪ ἔογηΆπὶ οὰὰ ΕἼΒΟΊΘσο Ῥυθία]! νὰ]- 
Βα καλινδουμένη. 1) 6 νοσδθ}}} ρΡοΐε8- 
ἰδία οἵ δὰ νι, ΒθουΡ], δα ΑἸ ΙΡΗγ, 1, 23. 
Ἡρηνβίεσμ, δὰ [λιοΐδη, Νὶρτὶπ 8. 30. 
Ηξινὴ. 

σκιοειδῃῇ φαντάσματα]!ῇ πο βδ!]υ5ι. 
ἀ6 1)118 οἱ Μυπάο, ς, 19, πάντως δὲ μετὰ 
τῆς ἀλόγου ὑπομένουσι, μεθ᾽ ἧσπερ καὶ 
ἥμαρτον" δι ἣν καὶ τὸ σκιοειδὲς σῶμα 
ὑφίσταται, ὃ περὶ τοὺς τάφους καὶ μά- 
λιστα τῶν κακῶς ζησάντων ὁρᾶται. (οπί. 
ἰΐζοη Οὐὐβδαῦ. ἴῃ Ρεχβίιπι, Ρ. 408. αυἱὶ 
1δὶ, οἱ δὰ δι, 8, Ρ. 289. ρῥτοΐι εχ ΟἸ γι- 
Ῥἱοάοτχὶ σοτηχηεμίδτ!5 δά ἢ, ᾿, ραγίσυ]δηὶ 
δπὸ : Ἐπὶ τῶν φιλασωμάτων ψυχῶν χω- 
ρίζεται μὲν τὸ σῶμα τῆν φνχῆς, οὐ μὴν ἢ 
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ψυχαὶ εἴδωλα, αἱ μὴ καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι" ἀλλὰ τοῦ 
« “ ᾽ὔ Ἁ λ ε 

ορατὸυ ῥυετέγουσαι, διὸ καὶ ορωνται. Εἰκός" γε, ὦ Σώ. 
κρατες. [ὃ. 70. Εἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης" καὶ" οὐ τί 
γε τὰρφ' τῶν ἀγαθῶν ταύτας εἰναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, 

“ς.---." ἀπολειφθεῖσα Δ.----ν εἰκὸς, κέβην οπὶ Ὑ.--τὰ ὡς 1,.--- τὶ ΓΔΛΕΥΘΕΘΉΙΙ9, 

Ψυχὴ τοῦ σώματος, ἀλλὰ σχετικῶς ἔτι 
σύνηπται αὐτῷ κατὰ τὴν ἡμίσχετον σχέσιν, 
ἐξ ὧν καὶ τὰ σκιώδη (Ἰ. σκιοειδῆ) φαντάσ- 
ματα περὶ τοὺς τάφους ἐνειλεῖται' ὡς καὶ 
ὃ ποιητὴς λέγει περὶ τῆς Πατρόκλου ψυ- 
χῆκι"Ον πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἀνδρο- 
τῆτα καὶ ἤβην (1|, Π. 857.). Ὡς καὶ 
Πλάτων ἐν τῷ περὶ τῆς ψυχῆς λέγει, 
σκιοειδῃῇ φαντάσματα περὶ μνημεῖα τισὶ 
γεγονέναι τῶν ἤδη τεθνεώτων" εἰ νἱῖ, ᾿. 
584, ἡ δὲ φαύλη.---καλινδεῖται, ἣ μέν τις 
ἐπὶ τὰ μνήματα, ἔνϑα καὶ ὥφθη σκιοειδῶν 
ψυχῶν φαντάσματα. ἘσπΒτ. 

σκιοειδῆ φαντάσματα] ἈΑρρυϊοῖ Αροϊ. 
Ρ. 3156. πε. “Αὐ Ἐδὲ ἀυδὲ ἀεὺθ ἴβίθ 
ΒΘΙΈΡΕΥ ΟὔΥ88 Βρθοΐθ5 πιοσίποτυσα : Παἷσ- 
ἢ τντον ἐς ὈΒαΠΆΠΙ, “ἴοσία 
τα γτα, ααϊσαυϊά Μαπίυπι, φαϊσααϊὰ 

Ἐλγνδάτιπι; ΟΟα}15 ταί ορρογαῖ : οπππῖα 
ποοξίϊαπη οσσυτβασαϊδ, οἵηπῖα Ὀυδβίοπιῃ 
ξοπηλάδηιπδ, οπιοΐα βϑρυ!οτοτυπὶ ἰοττὶ- 
εὐυ]ατηθηΐδ,᾽ Ῥτὸ φαντάσματα ϑί0". φάσ- 
ματα. Ἦξινν. 

εἴδωλα] Ηπτθς δρυὰ ἱπέθτοβ εἴδωλα 
Ῥοπὶε Ηοτπογυβ, ὮὮ πόποι, ἦ ῥά τις ἐστὶ 
καὶ εἰν ἀΐδαο δόμοισι Ψυχὴ καὶ εἴδωλον, 
ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν, 1]. Ψ. 108, 
οἱ 51π|2|π|ϑτ ἱπ Οὐ, ΔΛ. 600. Τὸν ὅ μετ᾽ εἰσ΄- 
ἐνόησα βίην Ἡρακληείην, Εἴδωλον. ηποὰ 
ΔῸ ἰρ8ο Ηετγουϊβ, χάθη ᾿ἰπίθτ ΒΌροτοβ ο0]- 
Ἰοσεί, ἀἰδεϊπροϊ!; χαϊθυβ δά 85 δυπάθπι 
1.4, Ω. 156. Ηΐπο ἀρυᾷ [λιοτεί, 1, 121. 
4 6558 Αὐποσυβῖδ ἐθπιρὶα Επηϊ08 εοίεσηΐβ 
Θχροιὴέ νεγβῖθυβ εὔθηβ ; Οὕ0 πθαὰδ Ρεχ- 
πιδαιδνξ δηΐπιθθ, ΠΟΘῸΘ Ο ΠΟΒΌΆ ; 
6 αυδάδπι βἰπιυΐδοτα τηραβ ΡΔ] οπίῖα 
τηΐτῖβ,᾽ οἱ ἴπ η, ἵν. 654. Ὠιάο τοοτί- 
στα, “ΕΤ πυπο πιᾶρτιδ Τ26] 80} ἰΕἸΤΆΒ 
ἴδ1ε ἱπιδρο, δὶ νάε ϑεσνίυτα δὰ ἰοουτῃ, 
Οοηΐ, ἰΐθτα Νυξίτατα ἀ6 1ορ. χὶϊ. Ρ. 959. 
Ῥ αίΆτοΝ,, ἑ, 1], ᾿' 944. εἰ Ῥοτρίγτ. ἀθ 
ϑέγξε δρυὰ ϑίοῦ, Εδὶ. Ὁ. 129, Ἐομδτ. 

᾿ . 70. οὔτέ γε τὰ] ίοτγα Ἰοοίῖο᾽ οπϑέ 
οὔτί γε τὰς, αυᾶπι ἀδηξ πὰ. ΟἿ Εὶ 
ἙΟ. Μεποὶ.  Β. υττ. 

καὶ οὔτι γε] Θυοά εδὶ ἴπ Εαἀ Δ, οὔτε, ς 
Οοά, Αὐὑρ. 6ἐ ϑιοθ. ἵπ οὔτι τεοίδ τηυΐϊανῖ 
ΕἸδοθει, [ἴπ Ῥηάν, 8. 44. Φ, λέγεταί 
γε δή. 3. Οὔτι ὑπό γε Λυσίου. τιδῖθ 
ςοπ]δοὶ οὔτοι. Ῥτοίδῥ. ᾧ. 2]. ἡγοῦμαι 
Ἰεῤδε-- Ἂ διαπράξασθαι ὃ ἐβονλήθησαν. 

ἡ. 

ΑΙοΐδ. 1, οχέτ, ὀῤῥωδῶ, οὔτι τῇ σῇ φύσει 
ἀπιστῶν, ἀλλὰ τὴν τῆς πόλεως δρῶν ῥώ- 
μην. Απβίορῃ. ας. 316, Οὔτι καὶ νῦν 
ἐστιν αὐτὴν ὅστις ἐξαιρήσεται. ΧοπορΒ. 
Απδρ, υἱῖ. 86. 11. ἀπετραπόμην---οὔτιε 
πυνθανόμενος ὑμᾶς εὖ πράττειν. Ἠξικυ. 

τὰς τῶν φαύλων---πλανᾶσθαι---ἐνδεθῶ- 
σιν κι τ. λ.] Υ.. Οἷς. ϑοτηη. ϑεὶρ. ἷκ. 
6 Θοζαπι δ, ααὶ 56 σογροτίβ γοϊυρὶὲδ- 
Ἔρυϑ ἀοφάϊάἀοτυπί---οτροθ8 οἰ ρ 581, οἷτ- 
στη ἴοτταπι ἰρβᾶπι νοϊυϊδπίυτ,.᾽ Οδ6πε- 
ταῖϊο αἰίθτα χιλιοστῷ ἔτει ἢετὶ ἀϊοϊ αν, υξ 
δϑὲ ἰπ Τίπι. Ρ. 42. σαδπιαυδπι, ποίλπία 
Βιορίδπο, μέθο ποπ Θχβέδης ἐπ νείυῖθιβ 
οοὐᾷ, πος ἃ (ἰσείοηο, ποὸ ἃ Εἰοῖπο νοσβδὶ 
βαπί, οἵ, Ῥμάτ, Ρ. 208. υδὶ νἱ(ε8 σταάιβ 
ψΑΥΪΐ τϑοθηβθηΐασ, δὰ αυ08 δηϊπι8, 6χ 
᾿Αἀταβίθεβ ἴϑρδ, ἔπ σογροτγὰ πηῖρταγα οχϊϑέϊ- 
τηδίατ, ἴΐεπὶ Ῥοιὴρ. Μεὶ. ἰἰ, δ, ῬὮ1), ἀ8 
τηῦπᾶο τ. 1168. ἰΐθηι ἀ6 ϑοπιη, ὅ86. ἀδ 
Οἴραπὶ, 386. ϑαρί, ἰπ Οὐδὶο ὅ9. “ 5818 
σοπϑίαξ, Πποχίοσαπη ουϑίοδεβ. Ὀπιρτῖ8. (εἰ- 
δώλοις) ἰηχαϊείαίοβ.᾽ Ηδπὸ 8θηΐθητίδτα 
ἂδ Ὠΐβ δυγοσῖθυβ δηϊ πη οσαπι, ΘΟ] θῸΒ ρ6Γ- 
δοτὶβ ἐλοσαπι σοτροτίθαβ ᾿ποϊα ἀδη ΌΓ, 6558 
Οτρμβἴσβδιη δὲ Ῥυιπαρσουίσαπι, τα οπθῖ ΟἹ γ πι- 
Ῥὶ᾽ οάοταβ δὰ ἢ. ἰ, (1π Οτρῆεο Οἰθβηθεῖδπο 
Ῥ- 410.) Οτϑοοβ αὐρυρεῖ 5 ἴῃ δοσθρεβ 
τεΐευτε δᾶπι, σοπϑίδί οχ Ηδτοῦ, ἰΐ, 128, οἱ 
1μλοτί. Ῥτοσπι. δ. 7, ῬΙδίο ἴπ Τίπι, Ρ. 
42. ϑίορῃ, ἢ }15 ΠΈΕΝ Ῥοχίθπέοβε 
ἔδοϊε τασποποα, οἷ, 1. χ, Ἀδὶρ, 472. 
Ῥιυίδτοιυβ ἀθ 8. Ν, Ψ, ἴῃ Βδρυ- 
ἴα Τποβρϑϑὶὶ Ρ. ὅδὅ. Τίορ. Ι,δοτί, υἱῖΐ, 
πι 4. Μᾶκ. Τγτ, Π)1588. 38, Ρ. 288. Τετ- 
10}}. ἀ6 Απΐ, δ. 28. Ηοτ, ὕὐδσπι, 1, 28. 
10. Ἐροά, χν. 21. Ἐρρ. 11. 1. δ2. οὲ 
σδ65η. Ονἱά. χν. Μοί, 158. Ῥμοὶ, ΒΙδ]. 
Ρ. 760. Τίπιεδυβ Ποστὰβ (ρ. 104.} Βᾶπὸ 
μετεμψύχωσιν ἴαθυϊοβᾶπι Ἰάδοσαθ ἴπνεη- 
ἴδτα Ραυίϊαί, 4πὸ δηϊπι δὰ τοὶ ρίοπροτα 'π- 
ἔοτπιθπίυσ. Θυδην Ῥθηθ, ρθε υἱά θυ. 
ῬΙδίο χυϊάθτα ἴρβε π1} ἐπθῖ856 νἹ δίας 
μυῖς ἢρπιοπίο, Α115 ϑπὶπε ἰοοΐβ, ν. ς. ἴπ 
Ὅοτρ. 332. 838. ἀ6 ερ. χ᾿ 471. ποπϑϑβίῖβ 
Ρέπα, Ῥυανὶβ νϑῦο πιδὶθ ἔοτε ἀοοεῖ. ἴῃ 
ἢ48 ἰοοΐβ, συϊδυι5 ΡΥ. ἐπαροτίοογαπι ἤρτηθη- 
τογατι ἱπιπηϑταοσῦ, Θχ βοογαῖοα τα οπο ἀἶ8- 
φυίαί, Ρίδιο ρἴδπθ δρτθρίῃβ δ. ὗἝυΐ 
Ρυποτὶ ἀοςσίττιοε ϑοοσγαξίοσβ 8ΠΠ6ΠπᾺ εἰ ροο- 
(οἷς ΓΑ νας οἰ Ποτα, αὐδαοτίξ, ἐν Ἢ ἐχ- 
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ὰ Ἀ ΑΝ. “Ἢ ς Ψ 7ὔ : “, ). ΟΝ, ' 
αἱ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγκάζονται «“λανᾶσθαι δίκην τίνου-- 

σαι τῆς προτέρας τροφῆς," κωκῆς οὔσης. καὶ μέχρι γεῦ 
’ὔ [ἡ νι “Ὁ 

φούτου πλωνωντῶι εὡς ἂν τῆν σοῦ ξυνεπαχολουθοῦντος τοῦ 
ἐ 

σωματοειδοῦς ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἐνδεθῶσινὰ εἰς σῶμα. ἐνδοῦν- 
δέ ὦ .»» ἡ. “ἔν ξδϑοῦῖ ΜΜν ᾽ν ἡ Ἁ 

ται δε," ὡς περ εἰκός, εἰς τοιαῦτα' ἤθη ὁποῖ ἀττ ἂν καὶ 

χτοι : τε "ς.--- γε τὰ ς οἱ [οτίη85. Π.---ὃ τροφῆς Ἅ, τ 
ᾧ.---- τὴν Π.--- ἐνδυθῶσιν 1,.--- οὖν 1,.---ἶ εἰς τοιαῦτα 

φ᾽ϊοδὶ Βπιςκοσ, ἰὰ Ηἱϊςῖ, ῬΕΠΟΒΟΡΒ, ἐ, 1. 
632. 0641. Οοττι. 

τῆΞ προτέρας τροφῆς] ϑϑοΠο] 5.65 ὃ γ- 
δὶ: τοῦ προτέρου βίυυ κακοῦ ὄντοπ" 
αὰξ Ἰθοῖίο πα ἀαδῖ᾽6 δαί 6 ρίοββα- 
τηδίθ. πᾶπὶ ποίϊο νοσδῦι! δ τροφὴ, αυὰπν 
ἀδ υἱέα, ναϊξΐοπε υἱΐω, δ αμίμνυβ νϑυβδ- 
ἴὰγ ἴπ ΟΌΤΡΟΤΘ, δα Ὁ δπΐτα κακῆς οὔ- 
ση3, οἱ ριοοραϊι δίκην τίνουσαι, ἀἰείτυτ, 
Ῥϑυΐο ταυῖοῦ οβῖ, πραθδ. διίάθο οὐβουνδία 
Ὁ Βιδρίιδῃο ἴπ Τ θβαυσο 1. Ὁ. ϑεὰ 
τροφὴ κακὴ 60 ροπίποι, απο δηϊπ 56- 
ααϊίοτ σοζρὰ, 6] υβαὰθδ βοηδαβ, ΠΡΙ ἀΐπθ8 
εἰ νοϊυρίδίθα, αυοὰ δπίπιο πϑδχίηα Οὐ πὶ 
τα κοῦ σοπίδρίο οδὶ. Γαριιαγ πος ποινθα 
εοὔθην 56 η50., εἰλδπὶ 6 115, φιόπι δπὶ- 
ΤῊῸΒ ἔαρὶε σογρα8, δ) υϑηθθ 56ηβι8, ᾿ἰ0]- 
ἀἴπο8 εἰ νοϊαριλίεβ, φαοτιιπὶ δηΐτθο παὶ- 
πἷπια σὰπὶ ΠΟΓροσα σομίδρίο 6βῖ, ἰηἴτα ς, 
84. οἱ δ7. αυὸ ἰοοο σοπ) πρίυΣ σὰ πο- 
Ταΐὴθ παιδεία, 5606 ἃ ἴδ, υἱ 80 δὸ οιϊδιῃ 
ἀἰβάπρυκξιν, νἱὰ, δὰ ς. 38. 31, Ναιῃ 
Ροπίτον δἰίαπι 46 'ρ88 δὐμοαξέοηε οἱ αἷ5- 
εἰριἧπα, χα ρατὶς οἵ σοπίοτπιαϊ γαξίοηενι 
υἱέα. Ἐϊγπιο!, Μ. Τροφὴ---λαμβάνεται 
καὶ ἐπὶ τῆς ἀγωγῆς καὶ παιδεία--- : ἃ αὰ0 
508 πιυϊυδίιβ δὶ ϑυϊάλε ν. τροφή" ἰὰ 
φυοὰ δυρὶϊ ΚΚυδτοτὶ ἀ"Προπάδιῃ, Αποην- 
ταῦ Αἰαὐοϊβίβ. δριιὰ Ὑ}Ποἰβοπαπι Απιθοῦ, 
Οτ, ἐν 1, ρ. 88. ᾿Αντὶ τοῦ εἰπεῖν, ἐπαι- 
δεύθη καλῶς, ἀγωγῆς ἔτυχε καλῶς, ἢ 
τροφῆς, λέγουσιν" ἐπεὶ καὶ τροφὴ ἧ παι- 
δαγωγία. ΕἸϑοη. 

καὶ μέχρι γε] Ῥατίάουϊα ες, υβαὰ8 
αὰ νεῖ τὸ ἀνθρώπινον. γένος οἰϊαϊυτ 
εὖ ἘυβοΡ. Ῥγῶρ, Ἐνδηρ. χι ἢ, 16. Ρ. 696. 
ΜΙοχ. ὅ0}.0]. Κ΄. 1681} : μέχρις ἃ»---, ἀοἷη 
Ἐπ56Ρ. τοῦ σώματ. τοῦ ξυνεπακολ. δίο- 
Βα: τοῦ σώματος εἴδους. πια]6. (οἷ, 
Αὐρ. τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος σωματοει- 
δοῦς. ΕἸΒΟΗ. 

ἐνδοῦνται δὲ κι τ. Δ. ᾽πε Πα 46 Δηΐ πη 
μαπιδμδε ἔπι Δ Ἰοσ πὶ ΔΕΙΠΙΆΪ πὲ ΘΟΤΡΌΤΆ 
τηϊρτδιίομα ἤηρὶς Νυβίου ἴῃ ΤΊηνρρο ρ. 42. 
91. 1)6 Πρρ. 1. χ. 8ὺὺ ἤποπι, 1τοιη- 
408 ἰπ ῬΒααᾶτο μ᾿. 249, Ῥγιμπαροτῖοο- 
τοῦτα, ὑπἀθ 5ὺ8 ῬΙαΐο, μᾶς (δ τὸ σοπι- 
τορηΐᾶ υἱὰθ δρυὰ Τιπιαυσῃ Ποοταμ 46 

[ , 

ῆς ΤΎΘΕΗΙΠ,,---ὐ γε οπὶ 
Ϊ, οἱ φοιγ  : εἰφ τὰ τοι- 

Απίπι. ΜΙαπάϊ ἴῃ ἤμθ, Ουἱὰ δυΐθιπ 56Ὲ- 
βογαημὶ Ὑϑοοητοτοβ ἀἰβοι ρ πᾶσα τα Ὠδταπι 
βροϊβδίοτοβ, ἀόοσθῦῖ Β]οιϊπυ5, Ἐππ. 8.΄], 
ἦν, ῃ. ῶ84. Ηἰεγοοῖθθ, Οοσστῃ, πὶ Αὐγ. 
τ. δὰ ν, ὅ8. ἰάδιηαε ἀρυὰ Ῥμοξίπηι,. 
Οοὐά. 214. οἱ 251. εὐ Ῥτιοοίυβ δὰ Τι- 
τοςβῦτα ἰν ν, ἢ. 3290, ἘΟΒΒΤ. 

ἐνδοῦνται] Ῥετίίποτα δὰ ἢ. 1. νἱ ἀθέων 
Ρϑτιϊοαϊα οοπιποπίασίογαῃ ΟἸγταρίοἀοτῖ, 
ϑάϊα ἃ Οὐβποότο Εσταραι. Οτρἢ. Ρ. 410, 
“Ὅτι παλαιὸς λόγος, Ὀρφικός τε γὰρ καὶ 
Πυθαγόρειος, ὃ πάλιν ἄγων τὰς ψυχὰς εἰς 
τὸ σῶμα, καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀνά- 
γων, καὶ τοῦτο κύκλῳ πολλάκις. Αἴχυρ 
μαῖὶς ρατσυ! διὰϊ ἀθθεῖ 118, φαϑπι νῸ}- 
βανὶς Υ γιτεηθδοιῖα9 δὰ ῬΊαϊ, 5, ΝΟ Ψ,. 
Ρ. 98, 86ἀ Ἰερὶ οἰΐδπι ἀθ ''οο ἶμβ8ο Ργ- 
{πδροτα ἀορταδίθ ροίϊεβὲ, ρτεβίεν Γχιοίδη, 
Αὐυςῖ, ΨΠ, τὶ 1, Ρ. 373. τῶν. [δοϊδπί., 
1. 19. νἱῖ, 12. 80. νἱῖ, 28. 2. Ερϊε. 1η- 
δἰἰταῖ. χχχνΐ, 7, ἱπ ρῥσϊπιίϑηυθ Ῥ] οἴη. 
περὶ τῆς εἰς τὰ σώματα καθόδου τῆς ψυ- 
χῆπ.. ΕἸΒΟΗ. ᾿ 

᾿ς ἀνδοῦνται] Α ἀβοτιρίυπι ἃ ΜΙοΙοπιῖο ἐπ 
τηᾶτρ, Β85. 2, ἐνδύονται, νὶχ ἀΐρτιυτῃ τ|6- 
τιοζϑῖα, ἰἈπηθη Ροβὶ ργοχίπιυτη ἐνδεθῶσι͵ 
ΠΌΡΟΓ Δ αυΐβ ρτεοέειγο ροίυϊο, βοαῖς 
αυοὰ ἴῃ 56η4. ἱπέετιυν ἐνδύεσθαι, ΗΕΙΝῸ». 

εἰς τοιαῦτα ἤθη ὁποῖ᾽ ἄττ᾽ ἂν καὶ] ἡ υἱροὸ 
εἰς τὰ τοιαῦτα, ἴῃ αυϊθὰπ. αγξουϊυϊα οὐτὰ 
Οοά. Ῥαηβ. εἰ ϑιοῦ, δ)εοῖ. Ιπάϊάεπιαας, 
τϑοθρὶ νοουΐϊαπὶ καί, Ῥυύὸ ὅποῖ" ἅττα 
νυΐροὸ πιὰ ]6 ὅπ. ἅττα. Τηοροάοτεῖ, οἷα 
ἄττα. ΘΠ}. Θ΄ 68}1 ὅποϊά ποτ᾽ ἄν.--- 
1)6 οι δμβ εἰ ἀογιϊοὶ 8, ααο βιρηϊβοδέιι 
ἤθη τι. 1. δοοῖρὶ νο]αῖς Εἰβομθτ, νοοδθὰ- 
Ἰὰπὰὴ ἀϑιγρατὶ σοηϑίδξ ἃ βοτιρίογ 0.5 [ΟΠ  Οἷ8 
(νυ. Οτεροτ. βὰ Π1η], ᾿θ1α, όσα. Ρ. 236.) 
υηᾶδ ἀβιπὶ ἤυπο πριευδ δὰπί ροοΐί: δὲ 
Ῥοβίθιϊοτγεϑ ἱπίεσγάιπι ρτοβδῖεὶ [ς, ρ. 28 }1- 
δη. Ν, Α. νυ. 18. τόποις συνηθέσι καὶ 
διατριβαῖς εἰϊταῖα5 ἃ ΕἸἰβοίετο]} ; ἃρυὰ Ατ- 
(σοβ Υἱσ υβαθδηη δίς ροπῖττ, πιπλῖῃθ 
οοτίθ ἰμ ᾿ιΐ8, ὉΪ ν6] βρη θὴ8 μεμελετη- 
κυῖαι τπιολθι 5] 5 ηἰ Ποδτίοπομι τοαυϊηῖ, 
Ἰρίτων ἤθη τοιαῦτα 5υπὲ ). 1. ζῶα τοιού- 
τοις ἤθεσι χρώμενα. ξεινν, 
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᾿ς μεμελετηκυῖαι τύχωσινδ ἐν τῷ βίῳ. Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα 4. τι. . 
λέγεις, ὦ Σώκρατες; Οἷον τοὺς μὲν γαστριμαργίαφα τε 

αὗτα "-,--ξ τυγχάνωσιν 6.--- γαστριμάργους 1,.---ὶ φιλοποσίας ἌΓΔΛΕΠΦΟΙ: 

τὐχωσιν 080], ΒΒ. π651} οἱ Τπθοάοτοῖ, 
τυγχάνωσιν. ἸηΆ}6, τοὸχ ΤΠδοαοτοῖ, ἐν 
τῷδε τῷ βίῳ. ΕἸβοη. 
" χὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις ;} Ηεξοριρον - 
οἰιοβῖη, αυδ5 αἰοίταγ πιῖργϑῖῖο ἀπίῃ». 1π 
8118 σοτρογα, μοϊΐυ8 μετενσωμάτωσιν ἀϊ- 
δϑηάδπι ἔι1588 ; μετεμψύχωσιν Θῃΐτη, 86- 
οὐπάυμι βγη δι σᾶτη ΤΆ ποῖα, βἰσπὶῆ- 
οδτέ δ᾽ υβπιοα ἀπίπηαγατη π σγαι ΟΠ Θ.,, 
08 411πὸ δείποθρ8 δῃΐπνο ἴπ Ἰἄδιν σΟΥρυ5 
ταϊρτεπῖ: τθοῖο ποπθὶ ΟἹ υπιρϊοάοσιβ Οοἀ, 
ἀἰϊ. Ρ. 27. αυοά σνϑτὸ ᾿θίάεια ἀϊδβρυίαὶ 
σοπίῖτα δπο ορὶηϊομειι ΡΟ 8, ἀπ᾿ ιὰ5 
ΒΟῸΣ π᾿ Ὀγυΐζοταπι σΟΓροτγα Πιϊρταγα βίλ- 
ἴμθ 5, 56] τυ βθοΐλπὶ Ῥογρη τι οἱ 18πι- 
ΒΙΙΟΝ ; φυσπι δητίαυΐοτο8 Ρὶδιοηϊοῖ, οἱ 
1ρ86 ΡΙοιίπυ8, οΟρ᾿πίοπθτη Ῥ]δίοι 5 τοῖϊε 
πυϊ5βθηΐ : θοὰς ροχίποηΐ, αυ ἴῃ Ἐχ- 
οογριϊβ Οοὰ, 1, Ρ. 77. ἐταδιιπίαγ: “Ὅτι 
τὴν εἷς τὰ ἄλλα εἴδη μετεμψύχωσιν οἱ μὲν 
παλαιότεροι Πλατωνικοὶ κατὰ συμπλήρω- 
σιν ἐξηγοῦνται" οἷς πολλὰ μὲν οἱ ἀκριβέ- 
στεροι ἀντιλέγουσιν, ἐκεῖνο δὲ μέγιστον 
τεκμήριον ὅτι μὴ οὕτως εἴρηται τὸ εἰς θεῶν 
γένος ἀφικνεῖσθαί τιναΞ' ὡς οὖν οὗτοι (οὗ 
τὐάοπάσι) συμπληροῦσι θεοὺς, οὐδὲ ἐκεῖ- 
»ναι τὰ ἄλλα ζῶα' οἱ δὲ τοῖς ἤθεσι κατὰ 
μεταφορὰν εἰδοποιεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους, 
ὄνους μὲν λεγομένους τοὺς ὀνώδεις, θεοὺς 
δὲ τοὺς θείους, καὶ τὰ ἄλλα γένη ὡσαύτως" 
οὖς διελέγχει εἰπὼν κατὰ συνήθειαν καὶ 
μελέτην τῆς ἐν ἀνθρωπείῳ ξωῆς μετεμ- 

( εὐλερώμεν εἰς τὰ α γένη, τοὺς μὲν 
ὀνώδεις φέρε εἰς τοὺς ὕνφυς, ἀνάπαλιν ἣ 
ὡς οὗτοι λέγουσιν, Τρίτοι δὲ οἱ κατὰ 
ἐπακολούθησιν τὴν σὺν τοῖς ἄλλοις ζώοις 
ἔξωθεν γιγνομένην" ὧν τὴν δόξαν βεβαιοῖ - 
τό τε ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ συνεῖναι βουλόμε- 
γον, καὶ τὸ οὕτω σαφῶς εἰς θεοὺς ἀπιέναι 
καὶ συνδιατρίβειν τοῖς θεοῖς οὕτως εἰρη- 
μένον πρότερον" καὶ εἰ περὶ τὰ μνήματα 
ἀναγκάζονται πλανᾶσθαι ὑπὸ τῆς δίκης 
διὰ τί οὐχὶ καὶ περὶ τὰ ἄλογα ζῶα, εἰ καὶ 
ἀλλότρια, ὅμως καλλίω τῶν νεκρῶν σω- 
μάτων. Ταλιουϊεπίαπ) οδὲ ΝΘ 6511 ἰοβίῖ- 
τηοηΐθπι 46 Ναῖ, Ησπ,, ο. 2. ἢ. 82. Οχοι. 
ἽΜαιμωὶ ῥ. 11δ. Κοινῇ μὲν οὖν πάντες 
Ἕλληνες, οἱ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον ἀπο- 
φῃνάμενοι, τὴν μετενσωμάτωσιν δογματί- 
Ὄυσι" διαφέρονται δὲ περὶ τὰ εἴδη τῶν 

ψυχῶν" οἱ μὲν γὰρ ἂν εἶδος τὸ λογικὸν 
εἶναι λέγουσι, τοῦτο δὲ καὶ εἰς φυτὰ καὶ 
εἰς τὰ τῶν ἀλόγων σώματα͵ μεταβαίνειν, 
ὁΐ μὲν κατά τινας ῥητὰς χρόνων περιόδους, 

αἷ δὲ, ὡς ἔτυχεν" ἄλλοι δὲ οὐχ ἕν εἶδος 
ψυχῶν, ἀλλὰ δύο, λογικόν τε καὶ ἄλογον" 
τινὲς δὲ πολλὰ, τοσαῦτα ὅσα τῶν ζώων 
τὰ εἴδη. Μάλιστα δὲ οἱ ἀπὸ Πλάτωνος 
περὶ τὸ δόγμα τοῦτο διηνέχθησαν" εἰπόν- 
τος γὰρ Πλάτωνος τὰς μὲν θυμικὰς καὶ 
ὀργίλους καὶ ἁρπακτικὰς ψυχὰς λύκων καὶ 
Ἀεόντων σώματα μεταμφιέννυσθαι, τὰς δὲ 
περὶ τὴν ἀκολασίαν ἠσχολημένας, ὄνων 
καὶ τῶν τοιούτων ἀναλαμβάνειν σώματα" 
αἱ μὲν κυρίως ἤκουσαν τοὺς λύκους καὶ 
τοὺς λέοντας καὶ τοὺς ὕνους' οἱ δὲ τρο- 
πικῶς αὐτὸν εἰρηκέναι διέγνωσαν, τὰ ἤθη 
διὰ τῶν ζώων παρεμφαίνοντα. Ἐρόνιος 
μὲν γὰρ ἐν τῷ περὶ παλιγγενεσίας, οὕτω 

καλεῖ τὴν μετενσωμάτωσιν, λογικὰς 
πάσας εἶναι βούλεται" ὁμοίως δὲ καὶ Θεό- 
δωρὸος ὃ Πλατωνικὸς ἐν τῷ ὅτι ἡ ψυχὴ 
πάντα τὰ εἴδη ἐστί" καὶ Πορφύριος ὁμοῖ- 
ὡς. Ἰάμβλιχος δὲ τὴν ἐναντίαν τούτοις 
δραμὼν, κατ᾽ εἶδος ζώων ψυχῆς εἶδος εἶναι 
λέγει, ἤγουν, εἴδη διάφορα" γέγραπται 
γοῦν αὐτῷ μονόβιβλον ἐπίγραφον, ὅτι οὐκ 
ἀπ᾽ ἀνθρώπων εἰς ζῶα ἄλογα, οὐδὲ ἀπὸ 
ζώων ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους αἱ μετενσω- 
ματώσεις γίνονται, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ζώων 
εἰς ζῶα, καὶ ἀπὸ ἀνθρώπων εἰς ἀνθρώπους" 
καί μοι δοκεῖ μᾶλλον οὗτος, ἕνεκα τούτου, 
καλῶς κατεστοχάσθαι μὴ ἐμὴν τῆς Πλά- 
τωνος γνώμης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀληθείας 
αὑτῆς" κ- τ. λ. Εδάεπι ῥτγορειποάυμι, 
οἱ φυδ οὐτ 18 σοπρόποτα Ἰυνοί, ἰταήϊέ 
πιεδβ 85. ἴπ Τποορῆγ. Ρ. 160. Οἱ μὲν 
παλαιοὶ μυσταγωγοὶ τῶν λεγομένων με- 
τεκίνησαν οὐδὲν, εὖ εἰδότες ὅτι τῶν Αἰ- 
γυπτίων ὃ Πλάτων μαθητὴς γενόμενος, 
καὶ παρ' ἐκείνων διατεθρυλλημένος τὰ ὦτα 
ὡς ἡ τῶν ἀνθρώπων ψυχὴ πάντα ζῶα με- 
ταβαίνει, πανταχοῦ τῶν λόγων διασπεΐ- 
ρει τὸ δόγμα. Πλωτῖνος γοῦν καὶ 'Άρπο- 
κρατίων ἀμέλει καὶ Βοηθὸς καὶ Νυυμήνιος 
τὸν τοῦ Πλάτωνος ἱκτίνον παραλαβόντες, 
ἱκτίνον ἀποδιδόασι, καὶ τὸν λύκον λύκον, 
καὶ τὸν ὄνον ὄνον, καὶ ὃ πίθηκος αὐτοῖς 
οὐκ ἄλλο ἢ τοῦτο, καὶ ὁ κύκνος οὐκ ἄλλος 
ἢ κύκνος νομίζεται" καὶ πρὸ τοῦ σώματος 
ἐμπίπλασθαι τὴν ψυχὴν, δυνατὸν εἶναι 
λέγουσι καὶ τοῖς ἀλόγοις ἐξεικάζεσθαι" 
ᾧ γοῦν ὡμοιώθη κατὰ τοῦτο φέρεται, ἄλλη 
ἄλλο ξῶον ὑποδῦσα. ᾿Ἐπιγενόμενοι δὲ 
Πορφύριος καὶ ᾿Ιάμβλιχος, καὶ τοὺς πρὸ 
αὐὗτων σοφίᾳ περιφρονοῦντες, καὶ ἐρυθρι- 
ὥντες τὸν Πλάτωνος ὄνον καὶ λύκον καὶ 
ἰκτίνον, καὶ κατανοήσαντες ὡς ἄλλη μὲν 
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καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας' μυεμνελετηκότας καὶ μὴ διευ- 
λαβημιένουρὶ εἰς τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν τοιούτων θηρίων" 

φιλοτησίας "-.---- διευλαβουμένους ΔΛΕΠΥΦΟΗΙ, οἱ μγ 7{.--αὶ θηρίων οπι ὙΘΕΗΙΙ, 

λογικῆς ψυχῆς ἡ οὐσία, ἄλλη δὲ ἀλόγου, 
καὶ ὅτι οὐ μετανίστανται, ἀλλ᾽ ὡσαύτως 
ἔχουσιν αἱ οὐσίαι οἷαι τὸ πρῶτον προῆλ- 
θον" οὗ γὰρ τῇ ψυχῇ τὸ λογικὸν συμβε- 
βηκὸς ὡς μεταχωρεῖν, ἀλλ᾽ οὐσίας διαφορὰ 
βεβαίως ἱδρυμένη" καὶ ὅλως ἀδύνατον τὸν 
λόγον εἰς ἀλογίαν μετατίθεσθαι, εἰ μὴ καὶ 
τὸ ἄλογον φήσουσιν ὑφαρπάζειν τοῦ λό- 
γου τὴν φύσιν. Ταῦτα ὀψέ ποτε διαλο- 
ἰσάμενοι, ὑπερπηδήσαντες τὰ ἄλογα τῶν 
ων μεταβαλόντες, οὐκ εἰς ὄνον φασὶν 

ἀλλ᾽ ὀνώδη ἄνθρωπον. ({, ἰδρ.--- ζώων, 
μετέβαλον αὐτὰς οὐκ εἰς ὄνου φύσιν, ἀλλ᾽ 
εἰς ὀνώδη ἄνθρωπον.) Οὐ γὰρ τὴν φύσιν, 
ἀλλὰ τὴν τῶν σωμάτων μορφὴν, μεταμ- 
πίσχεσθαι' ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῆς σκηνῆς οἱ 
τῆς τραγῳδίας ὑποκριταὶ, οἵ νῦν μὲν τὸν 
᾿Αλκμαίωνα, νῦν δὲ τὸν ᾿Ορέστην ὑποκρί- 
νονται. (ἰῖοσα ργΟΔΌΝ  ος νοστοϊς Βδτ- 
108 : ποη ἰΐδ ἐμπίπλασθαι, μο886 τἰ- 
σὐέτε: αὐοά τοἀἀοπάυτη οταὶ οοπίαπιΐ- 
παγὶ; αὐ Ὠοῖΐο 'π σοπηροβὶεϊ8β Πυὐυ8 
νοῦ ἔγοαιθηβ οδῖ, υἱ ν6] ὁχ ΕπΠηΚοηϊ 
δηποίδοπο δὰ Τίπι, Ρ. 831. ἐπί! ΠΠσίτοτ, 
Ῥιοίμυβ. φυΐάθια Ῥ]διοπΐθ δυοιοτ ίβίθιῃ 
βεαύδηβ, οχ Τίπηο Ρ. ὅδ2. πδᾶης ορϊπῖο- 
Ὧδπὶ ἀϑυγρδῖ Εππεδὰ, ἢἰϊ. 4, Ρ. 2384. Α. 
οἵ δυἷβ ἦρβα τιιου 8 οοπῆτδι Εἰ ποδά, 
ἦν, 8, Ρ. 381---389. Ετ Ῥοτρδγτίυπι ἰπ 
οδθθπὶ ϑεπίεπεϊδ τπϑηβῖ886, ροιΐυβ Νἐ- 
ταδϑῖο ογεάδληι, ασυϑπι 9 π6ε Θἄζιθο δαπὶ 
πονδίοσι θυ ἃππυπηεγϑηὶ ; Πσρὲ ᾿ΐθαν ῥγο- 
ἀδκὲ Αὐυρυβεπ, ἄς Οἰνιαῖα Ποῖ, χ, 30. 
“ ῬΙαἰοποπὶ δηΐτηδ8 Ποιηΐπαπι ροβὲ πιοΥ- 
ἴδια γανοϊνὶ Ὁβη06 δα σογροτα ὑοπίζαγιπι 
ΒΟΙῚρ 5.556, σου βδιπηὰπη οδὲ, Ἠδης βεη- 
ἐδηιλπι Ῥοτρηγτῖΐ ἀοοίογ ἰεπυὶ! ΕἸοϊπυ8: 
Ῥογρῃνηῖο ἴδπμθπ ἧπτγα ἀἰβρ)ϊουϊι,. 5)- 
τα ἐγαάῖε χὶ, 90, χχὶϊ. 37, Ουοΐ, 
ἀοςτὶ οείθσγιιπ βου ρίοτίβ, 86 ἴθ Ογεθοῖβ 
ΠΟ 8815 νϑυβϑι, παράκουσμα νἱκ([εἴιγ. 
Τῃ Ῥοτρ γε! φυΐάοπι, ατ8 Θχβίαπέ, βοτῖρε 
τἰβ, εἰ διϊοταπὶ 48 δὸ Ῥγοά 8 τηθπιϊοηϊ- 
Ρβ, φυοα 88] ἴθτπι βοΐδππι, πἷ] Ὠυ)υβπιοῦὶ 
ἀϊδετία τοροπτογ; αὐΐη ἀθ ΔηΪϊπιδγαπι πηῖ- 
σταϊίοπο Ἰοαυϊίυτ, αυδοὶ Ῥ]Αἰοπ β βεπίοη- 
τίατι βεαυδίιγ. Τίδα 06 ἴῃ 6}}8 ἵγαρηδηΐο 
δρυΐ ὅ1οὐ. ἘΙορ, Ῥεγ8. Ρ. 140. αἴ 
οὐπὶ ΒΠ1ο ἱπάϊάθιν γοῖυ]ῖ δὰ Ῥ]αἴηγοι. ἀ8 
5. ΝΟΝ. μρ. 113. ἴῃ ΗΒ. υϑυθῖβ ἀδ νῖρτα- 
το πα βηλιμδΓατη, ὧν μὲν γὰρ ἐν τῇ μετα- 
βολῇ καὶ γενέσει τὸ ἐπιθυμητικὸν ἐξαν- 
ϑοῦν ἐπικρατεῖ καὶ δυναστεύει, τούτοις 
ἴσον ὠθῆ καὶ σώματα καὶ βίους θολεροὺς 

καὶ ἀκαθάρτονς ὑπὸ καὶ γα- 
στριμαργίας φησὶ γενέσθαι τὴν μεταβο- 
λήν" δὶ Οδπιετὶ οοττεοίίο, Ῥγὸ υἹΌοδο 
ἴσον ὡθῆ ἰομοπιβ εἰς ὀνώδη, νϑηβὶτμι}}18 
Ρίαπα δββεΐῖ, δὶ σοηβίδτεϊ Ῥογρηντίυπι ἐκ 
ΘΟΓΌΠῚ ΠΌΠΙΘΙΟ ἔα 586 4], αἴ ΒΌρτα νἱαΐ- 
την}, βίη ἀϑγυπὲ πηϊρτδίϊοποπι ποη ἢοσὶ ἴπ 
αδῖπου, Ξϑὰ ἰπ αϑὲπέποβ ᾿νοπιῖπ68 ; εἴ ηἰϑῖ 
τοϑηλοδίο σοπϑίδτοϊ, εὐπὶ ἰοὺ ἴοοο ἘΪΑ- 
το 8. βαπίθπίίδπι ἱπίογργοίδη εἴ ἀθ νετὶβ 
ΔΏΪΩΔ] 8 δοοΐρεγο, οὔτι Ἔχ ἶρβο δγρι- 
τηθπίο ἀϊβρυϊαιϊομ δ, ἴα εχ 1118 νϑτ!]5 
Ρ- 141. μὴ λάθῃ θηρίον γενομένη; οἵ 
τιῖδὶ {168 νϑίοθγοϑ Ἄοοάϊουβ εἰς νωθῆ, 1. 6. 
ἐπ ἐατάα οὲ ἱπεγέϊα σοῦροῦα, ρτθεγεπὶ 
ἴῃ δα. Ηξεοτθηὶϊΐ νο]. 1, Ρ, 1062. δι }}- 
οἰνυ5, αἱ |118. ταῦ "18. 1π Ῥἰδοῖβ. 8 Ῥοῦ- 
ἤγτῖο ἀἰββοηβιε, Ῥσόοὶο ἴῃ Οὐπιτηεμΐ. δά 
ἰδίοῃ. Τίμα. ραϑββίτη ἤθ πο ἀἰδβθηβαπι πο- 

ἰδπῖς, βἷς δος ἴῃ διρυχιρηίο 46 Δηΐηιᾶ- 
τὰπὶ πιϊρταοπθ, ἰδιάειη ἱ, Ὁ. 45. αυἱ 
ἀυλ8. ἀἰνοιβὰβ 1188 ὑπότγαπιὶ 86 πίεπεϊδβ, 
αηΐνοτβο, μδὸ βυὺ διιοίογαμπη ΠΟΙ ΙΒ, 
τποιηοτγαΐ ν. ᾿., 329. ἰὰπιὶ δυδπι ᾿πίθι 1188 
4υδ5ὶ πιϑάϊδμν οχρ ἰοαΐ, σάπια ουπὶ Β]α- 
ἴοπὶβ ἀοοιπα, ἰπ Ῥμύτο, Τπιδοο, δρ, 
χ, οἵ μος Ρ]ιαιἀοη]8 Ιοσο ῥτοαϊίδ, οοποῖ- 
Ἰΐατο βίυιάθι. Ἦφοο δυίθιη Ῥτοοϊὶ ἀϊθρὰ- 
ἰδεῖο, Ἰοπρίον φυδπι η:5 ᾿ρδῖιβ ψοσὈΒ τὸς 
[ογδίαγ, 1αιπὸ το αἶζα σομποβοδίυσ δρυά.. 
Ἠοϊπκίοη. δὰ Ῥογριυτ, ὙἹῖ, ἘΧΊμΑΕ. ᾧ. 19. 
Ρ- 34. 35. οὐΐϊι. Κυβίοη, Ἡ]οτοοϊο5. ἴῃ 
Ορετα ἄς Ῥιονἀοπεῖα οἱ Ἑδίο βίδίαθηβ 
ταϊρταϊτίοιιθιη. ποῖ Ὠἶδὶ Ἔχ μυπιϑηῖβ ἴῃ Βὰ- 
ἸϑΠ8. σογροτα ἤρθη Ρ. 2342. εὐϊϊ, Νεεά-. 
Βιᾶπηΐ, δαπάθπι ρβοτηιδηδηι Ῥ] αἴοπΐβ Β6π- 
ἐοπίΐδηι 6556 δἰϊητηδί, Ὲ 250, [Ιτρπαὰθ 
εἰδίυϊε Ηδτιηθβ, αυὶ ἀϊοίτατ, ρα δ5ίο- 
θφαηι Ἐοϊορ, ῬΉγ5. Ρ. 129. δυττ. 

φιλοτησίας} Κα ϊίοτο οοὐτροπάιην νἱ- 
ἀοθαίυν φιλοτήσια' υἱ ἤοπι, Θὰ, Δ, 245. 
ἀϊχιε φιλοτήσια ἔργα, ἷι. 6. Ἠδβγ ΟἾο0 ἰῃ- 
ἰοτρτοῖο, ᾿Αφροδίσια, τὰ συνουσιαστικά. 
Ατ ρῥτίπιο ἰὸς ποπιθὴ ΠΟῸῚ οβί 5᾽ Π}}}6 το] --. 
4015 ποι πὶ θα8: ἀοῖπᾶο ὕβρεις βαπὶ 8ξι- 
ρ»γα, Παρὶεῖα, αἰαὰθ δάθϑο οἱ ὕβρεις μεμε- 
λετηκότες δῦ βυπὶ ἰαβοϊοὶ, ἰδία ϊποϑὶ, 
“ιριεϊοδὶ, ᾿Αφροδισίων ἥττονες ΧοπΟρι. 
Μριμογ, ᾿. δ. ἵν. αὐ Ὑτο)δηὶ αὉ Ἠοπιθτο 
1]. ν΄, 633. ἀϊουπίυν ἄνδρες ὑβρισταὶ ο- 
ἀπ ῬΤΌΡΙΟΓ ΕΠ] ίποιι εὐ ἥηρῖια, Εὐυδίδ- 
ἀπο ἀιοίοτο : ἀθηΐαᾳαθ ϑοσγαῖεβ δἰΪ8Π| 
δαρτα ον 80. ςοπ)ιηχῖξ νοσρα, καὶ πίοι, 
καὶ φάγοι, καὶ πρὸς τὰ ᾿Αροδίσια χρή- 
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Ἀ Ν λ 3 ΕἾ ’, ἈΝ μὰ ᾶ»νΡν' ὔ 

εἰκὸς ἐνδύεσθαι. ἢ οὐκ ΠΕΣ Πάνυ μὲν ουν εἰκὸς μέ βει :, 82. 
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Τοὺς δέ γε' ἀδικίας τεῦ καὶ τυροωνίδας καὶ ἁρπαγὰς" 
προτετιμιηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων τεῦ καὶ ἱεράκων καὶ ἰκ- 
φίνων γένη. ἤ ποῖ ἄν ἄλλοσε φαῖμεν τὰς τοιαύτας ἰέναι 
᾿Αμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα. Οὐκοῦν, ἦ δ᾽ ὅς, 

οὐ γγχ Δ.,---ἰ γε οἵ ΔΦΟϑ.---ῦ τε οπὶ Η.--- καὶ ἁρπαγὰς καὶ τυραννίδας Δ.---Ὁ τε 
οἵ 

ὁπὶ ᾧϑ.---᾿ φαῖμεν Ο : φαμὲν "ς.---ῳ εἶναι ΠΦΕ εἴ ργ 7{.---ἰ ἡ 7: ἢ "-.-. ἕκαστα 

σαιτο, ἰίϑ, αὐ ποπιοῃ γαστριμαργίαι ἰλα- 
ἴαπι ἀθ ἱπεχρίεθ}} εἰς ἱπνιδηΐ ϑάθπαϊ 
ανϊαἀϊταία δοοῖρὶ ἀθῦθδς. ΕἼ ΒΟΉ. 

φιλοτησίας) Ῥτορὶπαίίοπε8 δεπευοῖα, 
ἐπυϊίιξῖοπεβ αὐ διοπάμωηι, ἰοπίογοπι μαδοὶ 
πΟΌΟΠποιη αυδᾶπὶ ᾿τῸ ποῦ ἰοοο εἴ Ρτγὸ τὸ- 
ῬτΕ ΒΘ ἢ 815 νἹ 15. δαϊαποιῖ8 γαστριμαργίας 
εἰ ὕβρεις; ἰρϊίατ Ῥυΐο, αἰϊσαΐ οοτγγθοίοτὶ 
ἀοθοτί, εἰθεαπιίδτ σοπβοοίδητ ; οἱ Ἐ]ἃ- 
ἴοποῖι 50 τ 0)51586 φιλοποσίας, φυοά τλδρτο 
σουβθηδα Ὀγῦθπῖ, εὐ (αὐ πο Ἰοουσα 
οἰίαπε νϑίογθβ, Ἡποοάοτγοίὶ, βϑϑσπ), χὶ. 
051. Ο. Αἰμερη. χν, ρ. 6690. Α, ϑιοῦ. 
Ἑοϊος. ῬΒγ8. Ρ. 13δ. ΝΊσορμοτ, ὅ0}0], 
δὰ ϑγηρβ, Ρ, 386, (.. οἵ οοάϊοεθ. Ὑ]ηά, 
ἈΒῸΨ 6. Ψεχεῖ. Α Β. Ταῦ. Νοιιθα 
ΑΓ τα ἀϊπηρ ομίοτ χροδβυῖὶ Η. ϑίθρ, 
Ὑν1,, ὅτι τῸ ἵν. ρ. 166. Α---Ὡ, ουἱ δά!ι- 
ὑδαίυγ Θοίακος δὰ Μ. Απίοπίη. χὶ. 14. 
Ῥ.- 8326. ρον οἱουΐθ ροσυϊυτι 18πὶ 
βυτηΐατοβ, ἰὰ ἕοσ ποιηΐηθ Ρ6Ὶ υὐδηϊίαίθ 
ΔΡρ6114556 βοοτγδίοτα δὲ ῬΗοοϊοποη), ὨδΓ- 
τοὶ “Ἐ] απ, .. Ἡ, 1. 16. χἰΐ, 49, ὕβιίδία 
ποξϊοπο εἰὐκὶὶ δἰδπι Αὐϑα, Οὐ, ἴθ Βδο- 
οἴυπι ἴῃ ἤπο, ἴ, ἡ, Ρ. 31. Ηἰπιοτ, Ρ. 222, 
εἰ 496. ῆυττ. 

φιλοποσία:] Ἑλάα, φιλοτησίας, μτορὶ- 
παΐϊοποβ, αἰ ῸΒ ποι δβὲ ἢ ἰΙοουβ, ΠΙυα 
ἐχ Αὐρ, Τὰν, Αἰμθα, Ευεθὺ, ΤΠθοάοτγοί, 
8100. εἰ 3080}. ΞὙτι68. βασϑταΐπγα8, ὕβρεις 
ιὴς, αὐ βέερε, 46 δέμρνϊβ οἱ ἢαρὶεὐϊδ ἰπ- 
το! ροπάυτῃ, Ηξινὺ. 

μεμελετηκότα5}] μελετᾷν γνϑτῇ οορὶ- 
ἔαγε. Ἐφο αἰϊαυδπάο νοχίο Θα ΥΟΘΓΕ. 
Οἴσετο, “ Οὐρίϊατε Ῥτοβοτρεϊοπεβ, Βδιχᾶ, 
τὰ 8 188 ̓ εσίε, εἰς, ΨηγρΙ]. “ΜΙ ραϊτατ,᾽ 
Βαύν 8 Ὑοβεῖρ!]8 Βυ}8 ψετὺϊ μελετᾷν. 
ΒΈΒΗΑΝ. 

καὶ μὴ διευλαβημένου5}] Αυρ, εἰ Τυῦ, 
οὐαὶ Αἰῆθη, οἱ βίου. διευλαβουμένους, 
μοί νΕ} ἴπ οπηπίθιβ ΠΡ γῖ8 τορογίατη πιὰ- 
ἴδιο 'ἴρ88 σοροτϑί σαίϊο ϑϑ ποὺ ἱρβυιη 
μὰ μνς διευλαβημένους ἀπδὶῖο ποηῃλ 
ΓΤ ΠΣ βἰποθσαπὶ εἰϊ, Ναπ) 5ἱ δοῦσυβδὰν 
Εἶν! γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φι- 
λοποσίας, υἱ1 “ῬοηάΔοπί ἃ σεῖρο μεμελε- 

τηκότας, ἰϊδα δὰ διευλαβημένους ᾳφυοηθο 
ἰγαπαπίασ, ὑἷ, ηυοα σθηϑθθαΐ ΕἸβομογαϑ, 
οἱ μὴ διευλαβημένοι ὩΪ}}1 ἔρσα ἀπδοσαπὶ 
8} 118 4ὸ8 ἀἰχίὲ μεμελετηκότας : κἀαϊία- 
πιθπέυπι ἰοῦ ἀϊοῖ ποη ροϊεϑὺ αὐᾶπι ἐτίρὶ- 
ἄυτ 511 εἴ Ἰο)]υπαπι. Ἐδοιὰ5 πδυὰ ἀυ 16 
ἐπίο! !αχὶς ΕἸοῖπα, αυπὶ νοῦς 8ἰς γρά ἰ- 
αἰ: φεὲ σεπέγὲ ἀραλξὶ ΡΟ ἐποτγ ϊαηε ἀέψιο 
Ἰαβεϊυίαπι υἱέαην δρεγεπέ, πόψμε φαξὰ» 
ψιαπι ρεπδὲ μμά(ογίβᾳιε καδιογιπέ, πὸ 
δυΐξι) 5θηβαπ ΡΙΔΏΪῸΒ σατῖα ργβ δῖ, ᾳφυοά 
δρυὰ ΤΠροάογθίιη ᾿θρλίυτ, καὶ μηδὲν εὐ- 
λαβουμένους, ηιοα ἰδ πιαϊδίαπ), καὶ μη- 
δὲν διευλαβημένους, δὶ ὉΠΠ8 ρταιβίδχοϊ 
1θοσ, νυ]σαῖο ΘρῸ δπίθροποίθπι, διευλα- 
βεῖσθαι Ἰδρὶίυτ εὐ ῬΏΝ6Ρ. Ρ. 38. Ο, τὴν 
--οΟἀὀρχὴν---διευλαβεῖσθαι πειρώμεθα τιθέ- 
μεμοι, ἃς ἀθ Βδρ. νἱ, Ρ. 686. Α. ἡμῖν .---- 
πάντα τὰ τοιοῦτα διευλαβητέον. Ἠξιτκ. 

εἰς τὰ τῶν ὄνων] Ουλπι Ἰονὶδ οἱ ταΐ.- 
ΒΕΓᾺ ΞΌΡΡΙ οἶδ, αὐ πὸ μεϑϑὶπιΐ ουϊάδπι 
πιοϊυδηῖ, Τογυ}]. ἀθ Απΐπ, 88, “ Θεὶ 
ἸΔθοσῖθαβ δἴχιθ βουὴ δ ρυπίοηάὶ, ᾿π α8]- 
ΠΟῸΒ υ͵ᾳυθ εἰ πλ]05 ΤΘΟΟΤρογαθιιπίαγ, 
αυδηίιπι 5818] 46 μἰβίπΐ8 δὲ δα! ρῚΒ 
τοῦ5 σταϊῃ θυ ητοσ, 81 τηϑί δ! ] ογαπι Ἔγρα8- 
(ΠΟ ΠῚ ---- Ἰρβογα πα 8 φδγοογαπη, σοί 
οἰϊοβοπαπι, τοοογάοπίαγ,᾽ ΟὟΤΤΙ,. 

καὶ τῶν τοιούτων] ὙΠπεοάοτεῖ, καὶ τὰ 
τῶν. ὅόδο), ϑυηθϑὶῖ: καὶ τῶν ὁμοίων. 
ΕἸβοη, 

τοὺς τυραννίδας---εἰς τὰ τῶν λύκων κ, 
τ. λ.1 Ῥιπεοίαπαβ ἀΐβϑοηὶ η΄ Θυγρὰ (ρ. 
882. 38,}) 6) υ5πιοαϊ ἱγτάπποβ, οὗ, ὕγαν]5- 
βίτιδ ἀο]1οἴΆ ᾿πβαπδ 68, αυοὰ πυπαθδηι 
ἃ. Ἰαῦε βαρ ἰογατα Ῥυγρδη ρα πἰβηὰθ [ἢ- 
θεγατὶ ροδϑίπέ, ὀχθιρβμίαην 6556 δρυα ἱπέθε 
τοβ, απο ρτοϑὶηΐ 8}118, ᾿ἰπ) αδεΐβ νετο, δὰ δ 
ἴοοᾷ ἀςθοθπἀεπᾶναβ, ργθθοᾶπέε δρθοίδ- 
ουΐαπι. ν. βίον. Ἐοίορ. ῬΉγ8. Ὁ. 142. 
Οοττι. 
ἢ ποῖ-- φαμὲν] φαμὲν Τὰν, Αὐρ. οὐπὶ 

1οτῖβ δαῖτ 15, συοά, ΄αυπὶ ἂν ἰ., 1, οοπι- 
ἴηο46 σϑΕῖ ἡυθαὲ δὰ ἰέναι, ἐρο ποι πνυΐο 
ἴπ φαῖμεν, αὐυδιον]8 1 ργαθοδὶ ἔπιεν. εἰ 
Τμοοάοτοί, Ἠξιν ἢ. 
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δ δ) ν΄ “' Νε»ἤ ..»κ ΝΌΟΝ ὃ Σ κα 
ιήλα δὴ καὶ ζαλλα, οἱ᾽ ἂν ἐκαστη οἱ κατὰ τὰ}ς αὐτων 

[ 7 ΄“ ’ Ό -Ὁ ’ “ “Ὁ 

ομοιοτῆτας τῆς μελετῆς: - [8. 711.} Δηλὸον δῇ, εῷη πῶς 
3 Ψ Ε “- ΕῚ ’ὔ Ε ᾽ὔ ᾿ Ἀ 

δ᾽ οὐ; Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ" καὶ 
᾽ , 7 "7 εν ) ΧἝΨ χ Ν 

εἰς βέλτιστον ΦΌΠΌΝΡ ἰοντες οἱ Τὴν δημοτικῆν χε καὶ πολι- 
Ἀ Ἵ Ἀ μ ;ὔ ᾿ Ἀ “ ’ 

φσικῆν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσυνὴν 
᾽’ " Ἀ ᾽ »“ 

σε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ εθους τεῦ καὶ μεέλετης γεγονυιᾶν 
Ἅ ΄, “ τ" ᾿ “" ᾽ ; 
ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ; 15" δὴ" οὗτοι εὐδαιμονέστα- 

[ἢ ’ὔ ᾽ ’ ᾿ Ε "-"- Ὁ“ 

τοι; Ὅτι" τούτους εἰκός ἔστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσθαι 
“ λχλ-εϑ 7 ΕῚ ΄- ὶ "“ 

πολιτικὸν τεῖ καὶ ἥμερον γένος, ἢ που“ μελιττῶν ἢ σῷηκων 

ἍΠΦΟ οὐπὶ ἐοῖτγ Ε εἴ τὸ Γ᾿, ἕκαστον Δ.--ἰ αὐτὰς 1.---" μελλο ης Δ.---ἴ εἰς οτὰ ὙῊ 
ἢ 

ΤΠ, δὲ ργ Ἐ.--ῦ δηλωτικήν Δ.--- τε οἷ Π δὲ Ρὺ 7.--- τέ οπὴ [,.--- πῶς Ξ.---ἢ δὲ 
Δ.---ὐ ὅτι οὐ Π.---- τε δὐὰ ΔΠΦΕϑ9.---" Κ᾽ που..«γένος οπὶ 1.---ὸ ἢ διΐο καὶ οἵη 

ἢ ἂν ἑκάστη ἴοι κατὰ τὰς αὐτῶν ὅμοιό- 
τητας τῆς μελέτης} Οὐμοσιηψιο φιεεψιιο 
ἐσεγὶ, ἱσοτὶξ βεσιπάμηι βἰπι ἐπα ἴπιϑηι 
εοπϑμείιαϊπὶβ.. Ἐδβι σοῦ ὑγαν)οημπθη- 
εἶα, υὐ ἴχ 5ἰπῺ}}} δὰ ποπνὶπὶβ ἕκαστος 
δρυὰ αἰϊο5 δὲ Ἡογοάοίΐαμι ἱ, 114. ὡς ἑκά- 
στῷ ἔργον προστάσσων, 0018 σπῖφιιο, τιὲ 
εοπυεπίγοξ, ππαπαη8: ἀς ηὰο αἰκίτηι5 δὰ 
ϑεϊεοία Ηϊκῖ, τ. ρ. 846, ὶπ4. Α Β, 
ἕκαστα. ϑιοθδουβ τησπήοεο, ἢ ἂν ἕκαστα, 
ἐοικάτατας α. ὅ. τι μ. Ἦυσς Ιοςο 5οπβυὶ 
πομπβοϊεπόυτη, ἦ ἂν ἑκάστη ἱπίθγ ἀυο 
οοτηχπδία ρΡοποπάο, Υνττ. 

οἵ ἂν ἑκάστη] οἵ ρτὸ ἥ ὁχ Λυρ. ἀεάϊε 
Εἰβοιοῦ. Ηπιν ἢ. 

ξ..71. καὶ τούτων] Ῥεῖ Ποτιιηι, ΤΟΥ 56 
ΠΟῚ ε]οἴυτη. Ταπι ρυβὶ δημοτικὴν ρᾶτ- 
“ἰσυαπι. τε συπὶ. Ταῦ. οὐδε. ἘΠΒΘὉ, 
Ἡξεινν. 

“πολιτικὴν ἀρετὴν---ἣν καλοῦσι σωφρο- 
σύνην κι᾿ τ. Δ. Ἠδ5 νἱτίυϊο5ϑ δΌβηιο ρὲΐ- 
Ἰοβοόρῃῖα, βδὰ πιοάϊδπάο εἰ σοπϑαοίυ ἀἴπα 
σοτηρδγατὶ ἀἰοῖί, υἱχάτηααθ, οππν 5 ἴδ πὶ 
τὰπ| ἰδτηρετη πῃ ΐδιη, νοσδῖ πολιτικήν. Ι͂π 
ϑυπιροβίο (0... 189.) ργυαάομπείδτα πιδχὶ- 
τὴδ πὶ Ὑἰτία! πὶ Παρεῖ, 1, χ, οὶρ. 47. 
ἔαϊββθ, δἰ, ἀπυτα ἀς σαἰοβεδυ9 δάνεπηίβ, 
41 ἀπίθ ἴπ τϑραθ]σα θόπα οοηβεζυία 
νἱχοτίς, ἔθει, ἄνευ φιλοσοφίας, ἀρετῆς με- 
τειληφότα. Οοττι.. 

εὐδαιμονέστατοι) Μέΐπτιπι δοοϊάϊι, ἢο5 
Ῥορυίατγίβ δὲ εἶν}}}8 σἱγία 15. βιαἀΐοβοβ δἀ- 
7ππρῖ. 1εεῖ8 νἱεἰοβῖὶβ εὐ βαριεἰοβὶβ, οἱ ἴῃ 
Ομ! Π6 ρΘΠι8 τῶν φαύλων μοπὶ : ηὐἱ 
ὉΠΊΠΟΒ, δῖνθ τυ] ΟΥ68, βῖνα ῬθΊοτοβ, ἀἰ8- 
Ὀπρυυπ Ὸ ἃ ΡὮ ]ΟΒΟΡ 8 πιοχ ᾧ. 82, ᾿πὶ- 
0. Ἧξθς ροδβίθα εϊβεϊποϊο ἃ Βιοϊοὶβ 
ΑὨΒΧΙΠΊΘ ΠΟ] Θυγαία δβί ΟΠ 5. ΠῸῚ σο- 
Φοὺς ὑπὸ ποπιῖπε φαύλους Δρρε]!δοιθυ5, 

ϑρά εἰ δὉ 811}5 ἀ8 ἐδεξπίυπι : ν. ο. Ῥ]ι- 
δτοῖο βδΡ. Οοηνῖν. Ρ. 157, Α. τοῖς μὲν 
σοφοῖς μέτρον ὃ νόμος δέδωκε, πρὸς δὲ 
τοὺς φαύλους ἐρῶ λόγον τῆς ἐμῆς θυγα- 
τράς--. Ἐδῖ δυΐοιηῃ οὐ ἐδ τἰγέμϑ ἱπῆτηο 
στδάυ; οὐτὰ αὐδίιοῦ ουηθῖπο βἰπί νἶστα- 
ἴαπι στδάυβ; υἱ αυλάσπι ροβίεἠοτοβ ῬΙα- 
τουΐοὶ 6ὸ8 ἀθβου ρβοσυηί, ὑτπεοῖρα Ρ]ο- 
ὕπο ; πῃ, 1. 0. 11, ἀπά Ῥυοίθοι β6- 
Πυδηίοβ᾽ 688 ῬΆ551Π| ΤΩΘΊΠΟΤΆΓΟΩ ἢ Υ,, Ὁ, 
Ῥοτρηντ, ἀθ Οτδάϊδυβ Ρ. 84. Μαππῦβ 
ῬΡΓΟΟΪῚ ν απ δὰ 68 Θχῖροπβ: Μίδογοθιιβ 
ἀΠΠ|ππὶ ῬΙΟΕΠΙ ἰοσυπὶ 1 Αὔἶπο νοτίοηβ, ἀδ 
ϑοι)ηΐο βεῖρ. 1, 8. “ ΡΙοιπῈΒ ἐπίθυ ρἢΐ- 
Ἰοβορ πὸ ργοίδεβοτοβ οὐπὶ Ρ]δΐοπθ ρηδι- 
οθρ5, ᾿ἶδτο ἀὲ ψιγαθυβ, στα υβ οᾶταιῃ 
νΟΤᾺ δὲ πϑίυγα!! ἰν] βίοπΐβ γα υμιθ οοτα- 
Ῥοβίίοβ ρὲῦ οτάϊπαπι ἀϊρετέ. Θιαλίθοῦ 
βυπέ, ἱπαυϊί, φυδίογθατυτα σόποτγα υτία- 
[πη : ΘΧ Πἰβ ῥτίπι ΡΟ σα: νοσδηίοτ, 
βοσυπάβ Ρυγραίοτίαθ, ἰθγιϊδα δηΐηι 78πὶ 
Ῥυγραι, αυδηῖαθ Θχοτηρ]αΓθϑ.᾽ --- ορίοσα 
δρυά ἴρβᾷσι ᾿Ἰθραπίυτ, ἀἷρτια σορηῖξζα, ἰο- 
δῖοτα ἥυδαι υὲ Ὠΐο δρροπδηίυτ, υττ. 

τοὐτυυς} ϑίορν, δὲ Ευβεν. τούτοις. υἱ- 
056. Νοηὰθ πιο ϊιι5 ϑο μι ο Ἰ5165 Ὁ π6511 
Τοχ, ταυτό γε. ΕἼΒΟΗ. ᾿ 

εἰς τοιοῦτον}] οοϊαταίατ τοιοῦτον 
πος γοΥθὶβ Β6η4. πολιτικόν τε (5ῖς Τυδ. 
Ψψυϊρὸ ἄδϑβι τε) καὶ ἥμερον. ϑ8ιὶςο ἱπέγα 
8. 90, παραγίγνεσθαι τοιουτοισὶ λὄγοις 
τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δοκοῦσιν ἀληθέσιν 
εἶναι, τοτὲ δὲ μή. ἀθ Ἰίορρ. ἱ. ρ. 625. Α. 
ἐπειδὴ δὲ ἐν τοιούτοις ἤθεσι τέθραφθε νο- 
μικοῖς. Ἰϑθοτποβίῃ. πὶ [ωριπ. . 12, τὸ 
μὲν τοίνυν τῆς πόλεως ἦθος--ἴδοι τις ἂν 
τοιοῦτον ἀψευδὲς καὶ χρηστόν. Ἐπ σοπῖ, 
ποί, δα ὐοτρ, 8. 105. ἤειν. ᾿ 

πολιτικὺν γένος ---ἥ που μελιττῶν 
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ἢ μυρμήκων, ἢ" καὶ εἰς ταὐτόγ' γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον γό-- τι: Μϊ. ὅδ. 
νος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους. Ἑἰκός. Ἑὶὶς ξ. 32. ΝΥ. 
δέ γε θεῶν γένος μὴξ φιλοσοφήσαντι καὶ παντελῶς καθαρῷ. 
ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλὶῇ τῷ φιλομαθεῖ. ἀλλὰ 

ΓΛΥΘΕΗΤ,.---ἴ ταὖτό 1,.---- γένος καὶ μὴ Δ.---Ὦ ἀλλ᾽ Ο οἱ ὑγυ Ἅ{Π|, οὐδ᾽ ἄλλω Δ: 

Δρβ5 νοσλπίυγ πολιτικὸν γένος, Πα τΟΤ.- 
Ρουθ] σαπι πα θοπξ, σομβ α αἴααθ ἄσοεαβ, 
δπβϑηί πηι ἱπογ Δ η) ποίϊαπέ, πιοχ δὲ μιοτίθ 
Ρυπῖιπ, Εἰ τὰ φαοχαθ Ατἰβϑίοίο]ο5 8 ΡῈ 8 
γοσδῖ, ἢϊδβὲ. Απὶπι. 1. 1. ἢ. 471. Ηϊης 
Ψ ρα9: (ὧν, αοτρ, 1.) “ Δάπιτγαπάα 
1101 Ἰονίαπι βρεοίπουϊα τοῦατη, Μαρπδηῖ- 
τόδ ἀυοθ8, ἰοζ βῆ οτγάΐηθ θη 8 
Μοτοβ᾽ οἱ βιίαάϊα εἰ ρορυΐο8 εἰ ρτο α ἀϊ- 
σᾶτ.᾽ (Λυδιία ργθιηΐα ῬγΕαροτίσα ἀ15- 
αἰρ᾽ πα ἐδαρογληζίθα5 Ὀγοροβιοηε πδς 
τη! σταίη ἴῃ Θ᾽ απο δηϊτηδ]ου α, ἔλοΣ] 6 
πιο]! ἰρίϊαν, ν, Τόσι}}, ἂθ Απίμν, 33. 
Ὅοττι, 
μυρμήκων ἢ καὶ] Οοὰ, Αὐρ. μυρμήκων, 

καί. Τηδοδοτγοίιϑ ], ο. βθπέβηεξίαση δα} 8 
Ἰοοΐ νϑγῦῖβ σοπιρ]θχὰ8 ο8ὲ δὶ8: Ἔστιν 
εὑρεῖν αὐτὸν (ΡΔίομιοπι) λέγοντα, τῶν 
τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν ἡἠσκηκότων τὰς ψυ- 
χὰς εἰς μελίττας μετενσωματουμένας, καὶ 
σφῆκας, καὶ μύρμηκας, καὶ εἴς γε τὸ ἂν»- 
θρώπειον γένους. ΕἼΒΟΗ, 

εἰς δέ γε θεῶν γένος κ. τ. Δ, 81. οπι- 
π68 ἰἰὈγ, εὐ ὅιον, δος. Βἢγ9. Ρ. 135. 
ΤΑ οἢ. Ῥτοίτορῖ, Ὁ. 78, Νίσορβοτ, 
Κ'ΘΠ0]. ϑὅγπθβ, Ρ. 382. οἱ συδιπημᾶπι ἐγᾶ- 
)θοῦοπεβ ποῦ ἈΡμούτγθπὶ ἃ Ρ]αἰομὶβ οοπ- 
βυδίαἀΐηο, ταπχθα μος ἴσσο ροῖίυβ ᾿ἰρταυὶὶ 
Ῥεσίατθαῖίο, αιᾶτη 5Ξοτὶρίοτ5 σομηροβίεἶο, 
δχβίδγα νἱἀδίυσ, Ουϊὰ φαΐ δ ἵπιι8 ἢ 
ἦπι ἀδονιη αμέδπι 5 ὅπη 8 πον Ρ᾿ϊοβορπαΐο 
πεὸ ρίαπε μέῦο αδοιπέὶ, πον [8 ἐ8ὲ μὲγ- 
τεηῖγε αἰϊὲ φιαπὶ βἐμάϊοβο ἀοοέτίπς. Ἐτρο 
Ροΐεϑβὲ 8]14018, 418 π|ν}8 οπ ρ]ΆΠΟ ΡυΓᾺ5 
Ἰ6Ὸ ΡΒ οβορδίιβ, ἐπ ἀδοόγώτῃ ΚΘ η0}8 ρ6Γ- 
γϑηΐγο, πιοάο βξἰξ ἀοειτὶπα βιυιάϊοβαβ ἢ 
Ηφς ἐΐϊα οαπὶ ἃ ῬΙδίοηβ γταϊΐοπο, ἰὴ ἃ 
5ΞΔΠῸ 56η8., δἰΐθηδ βυπί, αἱ ΠῚ] παᾶρὶβ, 
Ἑαηυϊάοστῃ Ῥ]Δίοπθιω βοσί ρβῖβθα ραΐο: Εἰς 
δέ γε θεῶν γένος μὴ οὗ θέμις ἀφικνεῖσθαι 
ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαθεῖ φιλοσοφήσαντι καὶ 
παντελῶς καθαρῶς ἀπιόντι" ἱ. ε. [π ἀεο- 
ταπε απξεηι ρΘΉ1ι8 πρ[α8 68ὲ αἰϊὶ ΡεΥΓυδΉΐγο, 
φαμὶ ἀοοίγίπ βίμα οδβο ρἠυβορλαῖο εἰ 
Ῥίαπο ρεγο αὐεμπεὶ, ἨἩϊθτγοοὶθβ ἰπίογρτθ- 
ἰδἴυ5 Θβὶ οὐίτοτυ, εἰ ταυταῖἱβ σϑγθβ ἀἰῆςι}- 
ἰλΐοτη νἱΐδηβ, ἴθ ΑἸγι ὕδπη: Ρ. 310. 
τοῦτο φιλοσοφίας ὃ τελεώτατος καρπὸς, 
τοῦτο τῇς ἱερατικῆς καὶ τελεστικῆς ἔργον 
τέχνης τὸ μέγιστον .----ὐπειδὴ εἰς γένος 

θεῶν οὗ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἄλλῳ ἢ τῷ ᾿ 
κτησαμένῳ ἀλήθειαν μὲν καὶ ἀρετὴν ἐν 
ψυχῇ, καθαρότητα δὲ ἐν τῷ πνευματικῷ 
αὐτῆς ὀχήματι. Ἐδὲ δυΐεπι δηϊπιδάνοτ- 
ἔδηδ νἱβ εἴ σοπϑαρίαἀο ποιπίηαπι φιλο- 
μαθὴς οἱ φιλόσοφος, 408 Βυδίπ 6 ἔἀοπὶ 
5 ριιλβοῦηί, στὰ φιλομαθὴς 511 ραη5, φι- 
λόσοφος β5ρδοῖδβ; οπιῃῖβ φιλόσοφος 5: 
φιλομαθὴς, δ ποὸπ σοῃίτδ, οπιηΐβ φιλο-, 
μαθὴς ἴάθτα εἰς φιλόσοφος. Οὐδπι σοι-͵ 
βυθιπαϊποπι βοσυΐα5 Οἴσοτο ἔγθαυδῃ5 (ἶἰδ6- 
ἐο8 οἱ εἰοο  ἐἰ5δίηιο8 τὸ μι ἰοβομριιὲβ αἰχῖί, 
ΡΙδῖοπὶ Ριθάοπο ᾧ. 13. ῥτορα ἤπειῃ οἱ 
ὀρθῶς φιλομαθεῖς βυπί μ]οδορμλιῖ, ἰΐθπι 
33. εἴ 8. 34, Ἐδρ. ν, Ὁ. 466. α. αἱο, 
Ρεγίίηθε Ῥσοο Οαδιϑεῖο Ρ. 422. τίς ἡ 
τῶν φιλοσόφων φιλομαθία καὶ ἣ τῶν πολ-. 
λῶν" Εφρ. ἴχκ. Ρ. δ06, Ο, ἀς ορίίπιο ρο- 
πθῖα Βοιηλημ, αυοά φιλοκερδεῖ οἱ φιλο- 
τίμῳ ορροπίϊυν, φιλομαθὲς δὲ καὶ φιλό- 
σοφον καλοῦντες αὐτὸ, κατὰ τρόπον ἂν. 
καλοῖμεν" νἱ. Ρ. 467, Ὁ, τοῦτο μὲν δὴ 
τῶν φιλοσόφων φύσεων πέρι ὡμολογήσθω 
ἡμῖν, ὅτι μαθήματός γε ἀεὶ ἐρῶσιν, ὅσα, 
ἂν αὐτοῖς δηλοῖ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς 
ἀεὶ οὔσης καὶ μὴ πλανωμένης ὑπὸ γενέ- 
σεως καὶ φθορᾶ᾽--- καὶ μὲν καὶ ὅτι πάσης, 
αὐτῆς" αὐυοά οἰϊαὶ ῬΙουΐλτοι. ἵπ ΟἸσθγοηα 
Ῥ. 861. Ε΄. γενόμενος δὲ ὥσπερ ὁ Πλάτων. 
ἀξιοῖ τὴν φιλομαθῇ καὶ φιλόσοφον φύσιν, 
οἷος ἀσπάζεσθαι πᾶν μάθημα κ. τ. λ. 
Βερ. νἱ. 471. Ε΄. ὅγε ὄντως φιλομαθής" 
ἶ, Ῥ. 429. Β. ᾿Αλλὰ μέντοι ---τό γε φιλο- 
μαθὲς καὶ φιλόσοφον ταυτόν. Ατβιίἀο 5 
Ον. ΡῬιίαῖ, ἀἰς τι ἢν ῥ. 311. Πλάτων---φιλο-, 
σοφίαν τοῦτο εἰπὼν τό γ᾽ ἑαντοῦ καὶ Σω- 
κράτους καὶ πρᾶγμα καὶ γράμμα, ὅμως 
κατ᾽ ἀμφυτέρους πεποίηται τοὺς τρόπους 
αὐτῶν" τούς τε γὰρ φιλοκάλους καὶ φι- 
λομαθεῖς ἐπιεικῶς εὕροι τις ἂν αὐτὸν φιλο- 
σόφους ὀνομάζοντα, ἐγγύς τι τῆς τῶν 
πολλῶν κλήσεωπ' καὶ πάλιν που διαιρού- 
μενος, τούτους ἰδίᾳ προσείρηκε φιλοσό- 
φους, τοὺς περὶ τὰς ἰδέας πραγματευομέ- 
νους, καὶ τῶν σωμάτων ὑπερορῶντας. Ηἰϊ- 
τηθτΐυ8 ΟΥ, χὶν, 19, ρ. 042, ἦν. γὰρ δὴ 
καὶ πρὸς φιλοσυφίαν φιλομαθῆς" Ὁ] πὶ] 
τυ ταπείαπι ; ΡὨΙ] οϑορ να». δηΐη Εἰτοςὶ- 
Ὠΐυτα ἴῃ ἕαϊι 15 ροπθι πη δβ88, νυ ϑίι8 οβὲ 
Βειίθητα Ῥ] ίοηϊϑ οἱ δἸοτιὴ, (φίογωτα 
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σούτων ἕνεκα, ὦ ἑσαῖρεὶ Σιμμία τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶς 
φιλοσοφοῦντες ὠπέχονται" τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν 
ἁπασῶν" καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς αὖ- 
τούς," οὔ τι οἰκοφθορίαν τε καὶ πενίαν φοβούμενοι ὡς πὲρ 

ἄλλῳ "-ς.---ἰ ἑταῖρε οἱπ ΔΦΟ8, φροβὲ σιμμία Ῥοπῖξ 1,---ὦ φιλοσοφοῦντες ἸΔΠΦΟΟ : 
φιλόσοφοι “-ς.--- ἔχονται μ᾽ Π.---ἰ τὸ ὁπὶ 1.--τῶι πασῶν ΔΦΟϑ.--" ἑαυτοὺς .--- 

δατηάδπι βοπίθητᾶπι δ ἀπιοτοπὶ δσοοση- 
τιοάανιε Ρ]λίο ἴῃ ΡΠ βάτο ἢ. 845. Ε, εἰς 
μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει ἣ ψυχὴ ἑκάστη 
οὖκ καθικνεῖται ἐτῶν μυρίων --- πλὴν ἢ τοῦ 
φιλοσοφήσαντος ἀδόλως, ἢ παιδε ἠ- 
σαντος μετὰ φιλοσοφίας. υττ. 

ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαθεῖ] Θυἱϊάπδῃι, 
εἰ γαον ἤθσ 501 νοϊυπιῖ [Ιπ αυϊθὰβ 

λῳ ἰᾶπι δτίθ σοἰγξογθὲ Ου ΠῚ βγΌμΤΟ550 
ἀδιίνο μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ---ἀπιόντι, 
ὑξ πὸπ ροββίπέ δὲς πἰδὶ 8βῖς ἱπιθ ρὶ : πο 
αἰϊὲ, φιιὶ πον δἰξ μλ1]οϑορπαΐιβ πϑὸ ΡαΤα8 
ῬΥΟΥΒΙ8 αἰβοραΐ, [α8 6856 αδὶτὸ αὐ εἰδυ8, 
πἰδὶ ἀἰδϑοοπαϊ οὐρῖο. Οὐδδὶ Δ]108 51 ὅ 
φιλοσοφήσας, εαἰΐι.5 ὃ φιλομαθής. ᾿Αλλὰ 
μέντοι, αἰ ἀϊοὶϊς ἀ6. Πρ. ἴ᾿. ν». 376. Β. 
τόγε φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον ταυτὸν, 
δίημο τῆοχ ᾧ. 78. υδὶ πο Ιϑρυπίυτ, γιγ- 
νώσκουσιν οἷ φιλομαθεῖς, ὅτι οὕτω παρα- 
λαβοῦσα ἣ φιλοσοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν 
ψυχὴν ἠρέμα παραμυθεῖται καὶ λύειν ἐπι- 
χειρεῖ---, - Ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὖκ οἷο- 
μένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἣ τοῦ ὡς ἀληθῶς 
φιλοσόφου ψυχὴ κ. τ΄ Δ. 101 Ἰχοδ οἰατίυβ 
οϑί, 005 ἀἰκχὶξ φιλομαθεῖς, δοδάθιη ἀοῖπαθ 
ἀἰοὶ ὀρθῶς φιλοσόφους, Ἐδοίδ ἰρίτυτ, 
4υΐ ἢυπο Ιοοῦτη Θχοοτγρϑῖξ, βοιο]. ϑγπθ511 
δὰ 110, περὶ ἐνυπν. Ὁ. 101. εὖ, ΤΌγποΡ, 
φιλομαθῆ δὲ τὸν φιλόσοφον λέγει ὡς φιλο- 
πράγμονα καὶ ἐρευνητικὸν περὶ τὴν φύσιν 
τῶν ν, ΑΟ ν᾽ ἱϊ τηδυ δβίϑιη Ἰοοίο- 
ποῖα Πἰθγοτιιπὶ αυοαπο ἰαδοίδοίαι αἶνος 
5148. Νὴ (οῦ. Ατρ, εἰ Μ8. [ἀπ|}], 
ἀλλὰ ἢ τῷ φιλομαθεῖ, Τυβ. ἀλλ᾽ ἢ τῷ 
φιλομ. ἴϑηᾶθ πὴ}}} ΡῬτοῆοῖϊαθ. Μεϊΐι8β 
ῬΆΌΠ1Ο Ῥᾶγ, οὐδ᾽ ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομ. ηυοά 
ἴδηηοπ τϑοῖρεσα ἀυθιτλν!, πὸ υἱοῸ8Β 6πι- 
ΡΙαβέγο οδίθρογειπ ροϊϊαβ 481) ΒΔ ΠΆΓΘΠΙ, 
Ναῖὰ χαῦπι πὸπ υπΐπ5 ἰβπίυπι ΘΠΘΥΪ5 
Εἴοϊ ὅ φιλοσοφήσας δίαυα ὅ φιλομαθὴς, 
Βεὰ Ἰάδιη ῬγΓΟΥβΠ8 ὉΠΟΤΟῸΘ, ΘΓ ἰοΐατα μος 
δἀαϊάοτιε βου ρίοτ ὑογβ βδιπηὰβ ὁ ἀπ αυοά 
τοΐθ 8 δὲ φιλομαθῇ εἶναι φυδτι φιλοσο- 
φῆσαι καὶ παντελῶς καθαρὸν ἀπιέναι; Ηος 
ἐξ ΡῈΓ 56 ἱπιργοῦ Ὁ}16 οβὲ δἰ δοσυτγαίϊ9 
ΡΙδίο εἰρπιβοδββεῖ πβαυὰ ἀυΐί6. Ετρὸ 
αυῦυπὶ ἴδ] ορβ ᾿ἰδτὶ βυρραάϊ διε, ἔρϑῖι5 
βαηίθπιεϊβ ταιΐο δὸ ἀυοσὶξ, τξ σογιδηϑτη 

ϑοτὶ ρίστατα ζιΐ58ε πᾶπο βυδρίσοταυγ: ἀλλὰ 
μόνῳ τῷ φιλομαθεῖ. Τούτων ἕνεκα εἰς. 

Ναὶ ΕἸΟΪπῸΒ. αυΐάοπι, 51 αὐἱὰ πίης πιο- 
πιθηὶ οοη]εοΐατα; δοσοάϊξ, ροβίοταϑ ἀλλὰ 
ΠΟΠ ΘΧρΙρβδιῖ, πῆς ἴπ τποάσπι ψοῦὺδ 
ἐγ ὈΒίθγθηβ  {πἀφούμι ὉῈΥῸ σόπιβ πὲ 
}Ἃας 68ὲ ρογυοπϑῖγο, ΡΥ εΡ δ08 ψαὶ αἰβορηαὲ 
οἱρίαϊέαίε Παρταπὲε εἐ ρῥ]ι]οβορίιαξ διπὲ 
ἐξ νυνὶ ρμεπὶξι8 εἰἰδοδββεγαπί. Ἠδταπι 
φεδίεπι μναξϊα εἰς. Ηξιν Ὁ. 

ΜΠΗὶ νεγῦα ἄλλῳ ἢ τῷ φιλομαθεῖ οχ 
ποίαιοπα δηταυα ἀυρ]ς18 βου ρίυγε 6χ- 
δι εἰΞ56 τι σπίατ. ΒΈΟσΕ, 

οἷ ὀρθῶς φιλόσοφοι κ. τ. λ.}1 ΨΥ᾽άθεητ 
ΘΧΌΓΘΒ515586 ἤσπο ἰοσυτα Ηογηϊια8 (ϑαΐ, ], 
1ϊ, 7. 83.) “ Βαρίθηβ, 5181 αυΐ τηρογηοϑαϑ, 
Φασπιὶ πθηυ6 ραυρθυῖθβ, ΠΟ Ὸ δ. ΠΙΟΓΒ πῸ- 
αὰθ νἱπουΐα ἰδιτοηΐ, Ποβροηβάτο συρ[α!- 
πὐδαβ, σοπίθπημηστο ΠποπυτοΒ Εοτγβ,᾽ οἷ, 
(ὶς. Ερρ. ν. 13.. αι ἰοσαϑ ἜΧρυθβ508 δβὲ 
ὁχ ΡΒΪας, Ερίδρῆ. ρΡ. 369. Β18. 2, αοττι.. 

οἱ ὀρθῶς φιλόσοφοι] Νοίανεπιι8 8. 18. 
εὰ ἤπειι, Ψ πα, Α Β Ἐ, οἱ ὀρθῶς φιλοσο- 
φοῦντες.  υττ. 

οἱ ὀρθῶς φιλόσοφοι] Τυβ. οἱ ὄρθ. φιλο- 
σοφοῦντες. κῖπ Ῥμεάτγο ἃ. 61]. ἡ τοῦ 
φιλοσοφήσαντος ἀδόλως ψυχὴ, ἵπ Βορξιοέ, 
ᾧ. 88, τῷ καθαρῶς τε καὶ δικαίως φιλοσο- 
φοῦντι, Νδς ἰάπιεπ ἀυδίϊο αυΐη ὀρθῶς 
φιλοσόφους ἴι. 1, ̓ ἄθτα ἀϊχοτῖς, αἱ ᾿πῖτα 
8, 75. οἱ δικαίως φιλομαθεῖς. Ηειν». 

οἰκοφθορίαν] Ἐεὶ απ αν δ αοξιταηι. 
Ἐχρ!Ἰουΐπιιβ νοσαραΐαπι δὰ Ῥ]ΟΔγομὶ 
Ορρ. Μοτχαὶ, Ρ. 12. Β.  υττ. 

οὔτι οἰκοφθορ.) Ὑύυΐϊσο οὔτε. [Ἀπιῦ], 
οὐχὶ, Αὐρ. ὅτι. Ιπ αὐυΐθυβ ηποά ἀε]ττα- 
γαῖ, οὔτι ἀράϊε Ῥδγ, (το, δα 8.70.) υἱ, 
αυσπι ἵπ νυ]ραῖδ βοπρέσγα ρᾶταπι νἱποία 
εββϑῖ ογδῖίο, πππς ορέτης ρῥτεοθάθηξθι5 
δπηδοίδηζυγ ἢτες οὔτι οἰκοφθορίαν---φιλο- 
χρήματοι, Βεαπιδπίϊα Δαΐθπ) οὐδὲ αὖ ἀτιμ. 
τῷ 86 ᾿πίερταπι δοηπίοπίδη, εἰοϊδηΐ, 

εἶπάς ροβέ ρατιοἰρίπηι δεδιότες ᾿ΠΠαία πὶ 
ἔπειτα ᾿ΐο ποη, τυ 81185 ρἱεγαπιαας, ἔα- 
ηιόπ βιρηϊῆοαί, βεἃ τεάδυπάδέ Ῥτορεπιο- 
ἄυπι ἴθ Πδο βθπίθπεϊα  πόῦμδ ΓΈΉΓΒΕΒ ἐρ΄- 
ποριϊπίαηι εἰ ἱπογέϊ ἱρπουϊ αξοηι πιδξιι- 
ἐπέθ8, οεἶξ φεὶ πιαρ ϑἐγαξμμνα Ἀοποντ- 
γε οσμρὶὲ βεπὲ, αὖ ἐδ αδϑεϊηϑηῖ, ΒΟ σὲ 
ἴπ ἰνἰ8ο Βιγασέστα νετθαπι ΠῸΠ ΡῸΓ 56. 1.8- 
αάλαι ροπιίυν ρτὸ ὅμως, 564 ἴδὶ σοποοββὶ- 
τατι βοπίοπεϊθτη ρατιοϊ ρίατη σοπεποῖ ; 
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οἱ πολλοὶ καὶ Φιλογρήματοι: οὐδὲ αὖν ἀτιμίαν τε καὶ 

ἀδοξίανἃ μοχθηρίας δεδιότες, ὡς περ οἷ" φιλαρχοί σε καὶ 

φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. Οὐ γὰρ ἀν" πρέποι, 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Κέβης. [ὃ. 12.] Οὐ μέντοι μὰ 

Δί᾽, ἢ δ᾽ ὅς. τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἅπασιν, ἔφη," ὦ" Κέ- 
βης, ἐκεῖνοι οἷς τι μέλει τῆς αὑτῶν ψυχῆς ἀλλὰ μὴ σώ- 

ματα πλάττοντες ζῶσι, γαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ ταὐτὰ 

πορεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὅπῃ ἔρχονται, αὐτοὶ δὲ 

[ ι 
9 οὔτι ἌΛΠΟΗΙ εἰ ργ ΓΟ, οὔτι ᾧ, οὔτοι Ἑ: οὔτε ς.---Ῥ ἂν Δ.--- ἀδοξίαν τε καὶ 
ἀτιμίαν Δ.--- δεδοικότες Ε.---5 ὥσπερ καὶ οἷ 1.----ἰ ἔπειτ᾽ Δϑ.---ὰ ἂν ὁπὶ ργ Ξ.---ἶ ὦ 

α 
σώκρατες ἔφη 1,.--ἰν ἔφη οπὶ ΔΙ, ἴῃ πὶ μᾶρεὶ 2{.---οὰ δ 1.---} ἑαυτῶν 7{.--- σώματι 

4 αἰ81 ἔγθαι θη Ἰβϑι πὰβ ρδγι αἶα υϑὺ8 
681, ἰδτδη δἱ ἴα, υἱ ᾿.. 1. ΟΠ τᾶτο υδυγ- 
Ῥαίδπι Θᾶπὶ το ρεγῖδθ. [Ιοϊθέ, Ρ, 192. 
Β. Πειρῶ δὴ καὶ σὺ, ὦ Λάχης, τὴν ἀνδρίαν 
οὕτως εἰπεῖν, τίς οὖσα δύναμις ἡ αὐτὴ ἐν 
ἡδονῇ καὶ ἐν λύπῃ καὶ ἐν ἅπασιν οἷς νῦν 
ἐλέγομεν αὐτὴν εἶναι, ἔπειτα ἀνδρία κέ- 
κληται. Χοπορῃ, Οὐυτορ. ΐ. ὃ. 11. στὰς 
ἂν, ὥσπερ οὗτος, ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ, ἔπειτα 
ὁπότε βούλοιτο εἰσιέναι ἐπ᾿ ἄριστον λέ- 
γοιμ᾽ ἂν οἴσ, Ηἰἴδτοη. νῖϊ, 9, “Ὅταν οἱ 
ἄνθρωποι ἄνδρα ἡγησάμενοι εὐεργετεῖν 
ἱκανὸν εἶναι καὶ ἀπολαύειν αὐτοῦ ἀγαθὰ 
νομίσαντες ἔπειτα τοῦτον ἀνὰ στόμα ἔχω- 
σιν ἐπαινοῦντες ---οἱ αὐτοὶ ἔμοιγε δοκοῦσι 
τιμᾷν τοῦτον ἀληθῶς. ἴπ ΗΒ δυΐεξιη 
ἔπειτα ποη εβὲ ροϑέξδα, βεὰ ἐμηι. Ὑ΄, ποί. 
αἂ ταῖν! δ, 60. Ηξιν Ὁ. 

φιλοχρήματοι---φιλότιμοι] Θυδτα ἀιϊτο 
ἀοίεγίοτα σθπεσὰ οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχρή- 
ματοι, εἰ δ]ἴθγαπ φίλαρχοι καὶ φιλότιμοι, 
τ ΕἸ οσὶ ορρομπδηίαγ φιλομαθεῖ καὶ φιλο- 
σόφῳ, αἰχὶπιὰβ βυρτὰ δὰ δ, 16, γττ. 

ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν) Ῥατίσυϊα 
ἔπειτα ἴοταε εχ Ἀρυπάβη! ρδγι οἰ ΡΒ ΒὺὉ- 
7 μῃβὶ βοϊεῖ : ̓ξ εἶτα ἐγεαιεπεβδίθ ἀρὰ 
ΖΚ δπαπι : ̓ΐθπν ἤδο δρυᾶ ῬΙαἰδτοίναπι 
Ορρ. Μοι, Ρ. δδ0. ΛΑ. τ, Ρ. 615. Ε, 
ψιὰς οὲ Ηοορενοη, Ἰοοίτ, Ῥαγιΐο. ρ. 
391, γυττ. 

8, 72. ἔφη, ὦ Κεβ.} 
Ταῦ, ΕΊΒΟΗ, 

σώματα πλάττοντες ζῶσι) ϑὅ'μα φεῖψιιο 
σοΥροτα ἢπροηπίεβ, οἱθιπὲ φιαβὶ απϊπιαλη 
ξογπιατε περιἐρεπίεβ. 06 διϊηνᾶ ΘΟΓΡῸΒ 
ζοτταδηίθ, ἀϊολίυγ 1π ἀδίεγίογοηι ρᾶτγίθι ἃ 
ῬΙοιίπο Ἐπη. ν. 8. ρ. δ0ὅ. Α. ἀφέλοις 
πρῶτον τὸ σῶμα---καὶ τὴν πλάττουσαν 
τοῦτο ψυχήν. Ουοά δυΐδπι θ᾽ γα] βΒ πὰ- 
μὰ τριραλα 5: ρα τὶ ψυχὴν Βυθ)]υηρὶ- 

(ά. 

ἔφη ποὴ ἰαδεΐ 

τὰν, νἱἀθίαν δὸ ρουίίηογο, απο ἀμ δηΐπιδ 
ΡΙαγα ἀοίποθρβ ταϊρταπάο σογρογὰ οσοι- 
Ρδῖ. ιοίτυῦ πλάττειν σῶμα δὲ ψυχὴν, 
υπιαγε, βηρένε, Ἰηβἐπίμηι δξ δογριϑ: 
αἱ οβίθπαἀϊμαυβ δὰ ΡΙ] αἰ δγο Ορβ. ὅ1οι. 
Ρ. ὃ. Ε, γυττ. 

σώματα πλάττοντες] Τὺ. εἰ Ῥατ. 
σώματι. Μίε αυΐάεπι αὐυστ μ᾽ υγΆ }15 σώ- 
ματα, ἴππι πιδρὶ5. δἰΐδπὶ οἴὔδησὲξ νϑυθαμα 
πλάττειν, αγἐἰοίοδε βπβότῈ δὲ ἰΌγτιαΓε, 
αππι ἢ, 1. νοσαυυϊαη ροιία5 τϑαυϊγδίοσ 
εοἰομαὶ οὲ υυεπαϊ νὶ ρτεάϊίαπι. Τῆι. ἢ. 
42. Ὦ, τὸ δὲ μετὰ τὸν σπόρον τοῖς νέοις 
παρέδωκε θεοῖς σώματα πλάττειν θνητά. 
ἀς Ἐερ. 11. Ρ. 377. τοὺς ἐγκριθέντας 
(μύθους) πείσομεν τὰς τροφούς τε καὶ 
μητέρας λέγειν τοῖς παισὶ καὶ πλάττειν 
τὰς ψυχὰς αὐτῶν τοῖς μύθοις πολὺ μᾶλλον 
ἢ τὰ σώματα ταῖς χερσίν. ῬΙαυΐδτγος, 
Οὐοτῖο!. Ρ, 229. 1). τίς ἂν ἄλλος εἴη τρό- 
πος ᾧ βοηθοῦσιν ἀνθρώποις καὶ συνεργοῦ- 
σιν (οἱ θεοί); οὐ τὸ σῶμα δήπου πλάτ- 
τοντες ἡμῶν οὐδὲ τὰς χεῖρας ὡς δεῖ μετα- 
τιθέντες αὐτοὶ καὶ τοὺς πόδας, ἀλλὰ τῆς 
ψυχῆς τὸ πρακτικὸν ---ἐγείροντες. Ἐτρο 
αυαιῃ Οοὐά, αἰϊχυοί ἀδίλναπι σώματι πὰ- 
θεδηΐῖ, ἰῃ πλάττοντες ἰδίεγε ΒΒΡΊΓΟΥ σοτ- 
θυ ϑιρηϊοαία δερεϊοπαϊ δίαπαϊεναἐῃιιδ 
ρΡγϑ αι. Απ λατρεύοντες; (ετία 5 
πλάττειν ἢ, 1, 'ῖο βιρηϊποαΐα ρμοβίίατα 
οχιβιμηθίας, τὸ σῶμα Βοιϊδὶ ρτὸ σώματα 
ἀεθοθῖς, Ηξινν. 

οὐκ εἰδόσιν ὅπη ἔρχονται) Ηΐπο δὺλ 
ἕοτϑαη ῬΙοἴϊπυβ, γινομένων ἁπάντων ἀψό- 
φῳ κελεύθῳ κατὰ δίκην, ἣν οὐκ ἔστι φυ- 
γεῖν οὐδενί" ἧς ἐπαίει μὲν ὁ φαῦλος οὐδέν" 
ἄγεται δὲ οὐκ εἰδὼς οἵ δεῖ ἐν τῷ παντὶ 
φέρεσθαι. ὃ δ᾽ ἀγαθὺς καὶ οἷδε, καὶ οὗ δεῖ 
ἄπεισι' καὶ γινώσκει πρὶν ἀπιέναι οὗ 
ἀνάγκη αὐτῷ ἐλθόντι οἰκεῖν" καὶ τ τώχου 
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ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία φῆ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ 

ἐκείνης" λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται, ἐκείνη 

ᾷ. 38. ΥΥ, ἑπόμενοι ἣ ἐκείνη ὑφηγεῖται. "ὼς, ὠ Σώκρατες; ᾿Εγὼ 

ἐρῶ, ἔφη. σι γνώσκουσι «γάρ, ῆ δ᾽ ὃς οἱ φιλομαθεῖς ὁ ὅτι πα- 

ι.. 1. δδ., ραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν " ψυχὴν ἡ ἢ“ Φιλ ὁσοφίω, ἀτεχνῶς δια- 

δεδεμένην" ἐ ἐν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην," ἀνωγκας- 

ζομένην δὲ ὡς πὰρ δι εἰρ γμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ 

ὄντα ἀλλὰ βῆ αὐτὴν δι αὑτῆς, καὶ ἐν πάσηξ ἀμαθίᾳ κυ- 

λινδουμμένην,' καὶ τοῦ εἰργμοῦ σὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὃ ὅτι 

δι ἐπιθυμίας ξ ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς 0 ) δεδεμένος ξυλ- 

Ἅ, σώματι Τ1.---ἃ ἐκεῖνοι 1,.--οῦ αὐτὴν Τ,. 
κεκωλυμένην 8.--- 

ἐστιν ὡς μετὰ θεῶν ἔσοιτο. Ἐπη. 4. |. ἷν, 
Ρ. 440, Εοπϑτυ. 

λύσει] Νοεεῖο, απ δά ἔνππης ἰοσὰπὶ τὸ - 
ἔρια ἀθῦοδὶ βοπο οπ. ΟἸγιπριοάοτί, οἀϊ- 
ἴαπι ἃ Οόδηθγο ἀν Εταρσιιθηι 8 ΟΥΡ οὶ ̓. 
409. ὁ Διόνυσος λύσεώς ἐστιν αἴτιος. 
Διὸ καὶ Λυσεὺς ὃ θεός" καὶ ρφεύς φη- 
σιν'--ὔΑνθρωποι δὲ τεληέσσας ἑκατόμβας 
Πέμψουσιν πάσῃσιν ἐν ὥραις ἀμφιέτησιν 
(λ15. δἰἴου, ἀμφιέτεσσιν) Ὄοργια ἐκτελέ- 
σουσι, λύσιν προγόνων ἀθεμίστων Μα:ιό- 
μενοι" σὺ δὲ τοῖσιν ἔχων κράτος, οὖς κ᾽ 
ἐθέλῃσθα Λύσεις ἔκ τε πόνων χαλεπῶν 
καὶ ἀπείρυνος οἴστρου. δ δυΐθηι πὶ ΓΟ 
Ροβὶία 811 ἡ τῆς φιλοσοφίας λύσις τε καὶ 
καθαρμὸς, ϑυογαῖοβ ἀδῖ ποθ 8 ἴρ8ε οϑίθη" 
αἷς ο. 83. ὉΠ1 ρτὸ ἐναντία ποιεῖν Ιορτίυτ 
ἐναντιοῦσθαι. ΕἼΒΟΗ. 

παραλαβοῦσα.---τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία] 
Ῥ᾽μἰοβορίιία, χα απΐπαιηι οσομρατὶξ, ἐξ 
γναξϊοηΐ οὐδάϊαπε οἰ ρίἀϊαίε5, μὲ ιθΉ.5, 
ϑε)ηοΐα α ΠΟΥΡΟΥ͂Θ, τῈ8 ἐπίμιδαΐμγ. Οἰϊά 

Ῥοββὶξ εχ πιθῆῖα νοίοσγιτη. ΡΠ ΟΒοριΐα, 
Ρσθοίαγα σοι ρ οχαΒ οϑὲ Οἷς, Τοβς, ἢ]. δ. 
ον. ῶὥ. Ἡδρο ἔογηια ν᾽ ἀθέων ρδάθπι δεβθ, 
αῦδηι ἀντιλαμβάνει φιλοσοφία τινὸς, σοη:- 
γίεοἰ ων, αἀλιθαξ μ]ιοβορκῖα αἰϊημετα ; 
ἴῃ Ῥᾶτγπιοη. Ρ. 140, εὐ. ΕἼβοιν. δ᾽ Ῥᾶτγ- 
τηθηΐ 95 δὶ ϑοοτγαίοιι Νὰ ἄππι (6 ρ]ν- 
Ἰοβορμῖᾶ σοπιρ!θχὰ 6βῖ, 5, ποηά απ Ἔχ ΓΟ 8 
ϑἅτῃ. Κωβίοτυβ νϑγις : μ᾿ἱοβορπῖα, φιι 
απϊπείηι οοΥΡοΥὶ ἐπ ραΐξι ἀορτοίιοπαϊὲ; 
ηυοά νϑῖῸ εβί καταλαβοῦσα. Οοττι.. 

δι᾽ εἱργμοῦ] 8:16 οαπὶ Βἀή, Οοα. Τὰ. 
Ουπίτα Οοα. Ατπρ. λεῖος οἵ ἀεῖπάθ εἰργμοῦ, 
σψεϊας ἀρυὰ Ἠόβγοῖ. Εἰργμός, κώλυσις. 
δεσμός. συνέχεσις. ϑεὰ θεπθ Τυβίδίῃ, 
δα Οὐγϑ8. Α. ν. 14, οὐ, Βαβ.. τὸ εἴργω 
ἐπὶ μὲν τοῦ κωλύω ἐψίλουν οἱ ̓Αττικοὶ, 

-- ἡ οπι Φ3.---ὦ δεδεμένην Δ8.---" προσ- 
ἴ τούτων ΓΟ, τοῦτο Ἡ.--- μέση Τ'. --ὐ κυλιψδουμένην ἸΓΔΛΠΦΕΟΘΗ͂ 

καὶ δῆλον ἐκ τυῦ ἀπεῖρξαν" ἐπὶ δὲ τοῦ 
ἐγκλείω ἐδάσυνον, ὡς δηλοῖ τὸ καθεῖρξα», 
ὅθεν καὶ δασύνεται καὶ ἢ εἱρκτή. ΠῈΙΝ. 

κυλινδουμένην} ὅ10 1ἴδτυμν Ργὸ γπϊμαῖο 
καλινδουμένην 1ἰ0τὶ ορεϊπ, Αυσ. Ταῦ. 
Β 8". ὥ. οὐ [δπ0]. ΗΝ ν. 

ὅτι δι᾽ ἐπιθυμίας ἐστὶν, ὡς ἂν μ.] Τπίατη 
Ιοψιομαϊ ροῆυβ οβῖ εἶναι 5. γίγνεσθαι διά 
τινος, τηοάο βειϊνο, πιο Ραδβῖνο 5650, 
Η. 1. φασι εἱργμὸς ἴρ86 νἱχ ἀἷοὶ αραΐ 
ἐπιθυμεῖν, ρανεῖνΘ σαρίπάυπι τὸ δι᾿ ἐπι- 
θυμίας εἶναι, υἱ διὰ χαρίτων, διὰ σπουδῆς, 
διὰ μνήμης, δι’ εὐχῆς τι εἶναι ἀϊοϊτυτ εἰ Ιὰ 
Βθητι5 αἰϊὰ, Τρίταγ ἴη Ποο ἴρ80 Οἰαυδιηὴ δυ- 
1118 υἱβ σουθλταγ, ααο ἀρροΙτγ δῸ 6, αυΐϊ 

1}18 σοῃβίτί οἵα νη }}8 ἰδποίαγ, ΗΕῚΝῸ. 
ὡς ἃ» Ῥεπίποξ ος ἂν πο δ ὧς, βοὰ 

«δὰ εἴη, ροβιτπι]ὰς ὡς ρτὸ ὥστε, νεϊυξ 
Απβίορῃ. ΤΠοβι, 395. Πῶς δ᾽ οὐχὶ δια- 
βέβληχ᾽ ὅπουπερ ἔμβραχυ Εἰσὶν θεαταὶ --- 
“Ως εὐθὺς εἰσιόντες ἀπὸ τῶν ἰκρίων Ὑπο- 
βλέπουσ᾽ ἡμᾶς εἰς. πιυϊεἴδαθα 8}118 Ἰυοΐδ : 
αὐ ἰάοπι 118. ΘΧΡΥΪΣ ροϊιοιῖ, ὥστε ἂν 
μάλιστα τὸν δεδεμένον ξυλλήπτορα εἶναι" 
τῷ δεδέσθαι. ϑεὰ ἀδιϊνυβ ᾿ἶο τῷ δεδέσ- 
θαι πιᾶρποροσθ ἀμθῖίο ἂπ τϑοὶθ ᾿ναρθδΐ, 
Θυροιπδάπιοάππι σπῖτι ψογθαπι ξυλλαμ- 
βάνειν οὐτη ξομλἶνο τοὶ ςοηβιγυΐτατ, 
Ῥμράτ, δ. 29. ξύμ μοι λαβέσθε τοῦ μύ- 
θου. Ατίβίο ἢ". ν᾽ ὁ5ρ. 738. νῦν δ᾽ αὖ παρών 
τις ---τῶν θεῶν ξυλλαμβάνει τοῦ πράγμα- 
τος. Ῥάςε 437. Χῶὥστις προθύμως ξυλ- 
λάβῃ τῶν σχοινίων, εἰ ἀθίαθς. Αἰϊ88 : ἴζα 
εἰ ξυλλήπτωρ. Χοπορῇ, δήθ. 11. 2. 12, 
ἵνα--- ἀγαθοῦ σοι γίγνηται συλλήπτωρ. 11." 
2, 82. ἀγαθὴ συλλήπτρια τῶν ἐν εἰρήνῃ 
πόνων. Νίδπι 1)θιποβίῃ. Ὁ Οον. ΠεΙβκ. 
Ρ. 331. οὔτε χρήμασιν οὔτε σώμασιν οὔτ᾽ 
ἄλλῳ οὐδενὶ τῶν πάντων συνελάμβανον. 



ΦΑΙΔΩΝ. 147 

ΓΙ “ ͵ὔ [ἢ "" ’ 

λήπτωρ εἴη τῷ δεδέσθαι, [3. 738.] ---ὖ σερ οὖν λέγω, γι- 
“ ε "“᾿ ΓΝ 4 ,»"» ς 

γνωσκουσιν οὲ φιλομαθεῖς οτί οὕτω παραλαβοῦσα η Φιλο- 
7 " “ὧΉΣ 

"» 

σοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμνο παραμυθεῖται καὶ 
7 3 "Ὥ ᾿ Ἀ 

λύειν ἐπι εἰρεῖ, ἐνδεικνυμένη ὅτι" ἀπάτης μὲν μεστὴ ἢ διὰ 
»"Ἥ Ε 

Ἂ“ὉὩ Ἷ -“- 

σῶν ὀμμάτων' σκέψις, ἀπάτης" δὲ ἡ διὰ τῶν ὠτωνὴ καὶ τῶν 
Ἅ Ϊ᾽ , , ΝῸ 7 ͵ὕ Ἀ ᾽ “ὭὌ Ρ 

ἄλλων αἰσθήσεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν 
Ω Ἀ ᾽ 3 “ῳ: “-ο Ἀ « 

ὅσον μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν ξυλ- 
,ὔ 

,ὔ ,ὔ 

λέγεσθαι καὶ ἀθροίζεσθαι παρακελευομεένη, πιστεύειν δὲ 
. - Ἷ Ἁ 

μηδενὶ ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὃ τι ἂν νοήση αὐτὴ καθ᾽ 
εν τ γ.νΝ ΄ εν »"ἭἌ, ν ’ “ ν΄ 2. ἡ) 

αὑτὴν αὑτὸ καθ αὑτὸ τῶν οντων" ὁ Τί δ᾽ ἂν δίί ἄλλων 
“ν ὶ " εχ Ἅ 

σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσθαι ἀληθές" εἶναι δὲ 
Ἀ Ν κα ὔ ὶ ἈΝ , Ἀ »“2) 

σὸ μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ ὁρατὸν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρῷ, 
7 ἰοὺ »᾿ ] ’ὔ "Ὁ 

νοητόν τε καὶ ἀειδές. ταύτη οὖν" τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν 
3 »" ΄ -- ςε Ἴ τ" μ 7 Ἀ 4 Ε] ’ὔ 

ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὑτῶς ἀπε- 
“- "“Ὥ Ἂν “» Ἁ 7ὔ 

γεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιὼγ" χαὶ λυπῶν καὶ φόβων 

15 : καλινδουμένην -ς.---ἰ δι οπι Δ.-- αὐτὴν 1,.--ὴρ ὅτι οπὶ Ὁτ Γ.---ἰ ὀνομάτων 1,.-- 

μι ἁπάσης ἴ,..--" ἀκοῶν ΔΦΟΞ8.---5 δὴ Η.--» ἀποχωρεῖν ΔΦΟΒ8.--- δὲ καὶ μηδενὶ Δ. 

--τ δ᾽ οὖν ᾧς, δὲ α.---" λψτῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ΔΦΟϑ8.---ἰ ἢ λυπηθῇ οἵἷχκ ρὲ ἽΠ, ρυβὲ 

ἡμῖν ἀδεϊν! βυπὶ ἱπβίγαπιοπί). ΠῚς ἱριγ 
ςογησοηάμπι τοῦ δεδέσθαι. Ἠεῖν».. 

᾿ς ᾧ 73. τῶν ὄντων] Ἀεὶ νοσδθυϊιι ἴῃ τῷ 
ΡῬΕΠοβορμίςα ρίαπο δαρυβίαπι νοϊυὶ τοῖλ- 
πδγδ, τ δχρηπηαῖ τὸ ὄν. βίουστι Οἷς, Βρὲ 
νοτ οχ πος δπΐοτε. Ῥ]λπῖο ρἢ]]080- 
Ῥ᾿ δαὶ ἐγαοίατεἰ ἔγθαυθῃβ ὁδί ἀἰσεπᾶϊ ρ6- 
πὰ, “ιυϊοχυϊὰ ὅδε τογαῖη,ἡ οἱ Ηογαῖ, 
.Αθάϊα τοτυπι,᾿᾽ τορ αἰ Δ 85 δὲ ἈΡ5ἐΓΌ Β85 
ἀϊχῖῖ, Βέππαν. 

ὅ, τι δ᾽ ἂν δ ἄλλων σκοπῇ, ἐν ἄλλοις 
ὃν ἄλλο] Ομἰάφιτα τόῦὸ γῈ αἴΐα σον δὲ" 
ἀοτεξί, (1. 6. σογρογδιῶτι ῬΕΥ͂ 86}18ι8 ΦΟΥ- 
ῬΟΣῚ5), φαμηι ἐπ αἰδὶ8 βεηδὶδιι5 αἰἐμα α}» 
γαγοαῖ, πἰὶ! πονασα Ὀφρίηι ρεξαγθ--., αἷ- 
οἰζαν οὐ δὶ βϑηϊθηξί νου αίθπι, εἴ δά 
ἔπ σγαΣ σοποϊπηϊαἴοπ). Θ᾽ π}}15 σᾶτι888 δϑὲ 
τὰ ΡΙΡάτο ρ. 345. (, καθυρᾷ δὲ ἐπιστῆ- 
μη, οὐχ ἣ γένεσις πρόσεστιν" οὐδ᾽ ἥ ἐστί 
που ἑτέρα ἐν ἑτέρῳ οὖσα, ὧν ἡμεῖς νῦν 
ὕντων καλοῦμεν" ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ ὅ ἐστιν 
ὃν ὄντως ἐπιστήμην οὖσαν ---.- 5 προ. Ρ. 
331. Ος, ἴον ἴάδα ῬΌΪΟΤΙ ἀθβο Β ζαΓ,---- 
οὐδέ που ὃν ἐν ἑτέρῳ τινὶ, οἷον ἐν ζώῳ, ἢ 
ἐν γῇ, ἢ ἐν οὐρανῷ, ἢ ἔν τῳ ἄλλῳ' ἀλλὰ 
αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ μεθ᾽ αὑτοῦ, μονοειδὲς ἀεὶ 
ὄν. ῬΙοιπι5 δἰσηϊῆςαι ἔπη, ν, 1, νυ], 
ρ. 546. (, περὶ δὲ τῆς ἐκεῖ ἐπιστήμης, 
ἣν δὴ καὶ ὁ Πλάτων κατιδὼν φησὶν, οὐδ᾽ 
ἥτις ἐστὶν ἄλλη ἐν ἄλλῳ, ἔπη, νἱ. 110. 

νἱΐ. Ρ. 727. Ο. ὥστε μήτε ἐν τόπῳ εἶναι, 

μήτε ἔν τῳ ἄλλῳ ἐν οἷς πέφυκεν ἄλλο ἐν 
ἄλλῳ εἶναι. οὐδὲ γὰρ αὐτός που" ὃ δὲ 

νοητὸς τόπος ἐν αὐτῷ, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐν 

ἄλλῳ. ϑ'γποβὶυβ Πίοπο Ρ. 48. Δ. ἀς ὁα- 

ἄδπι τὸ : οὐδὲ γάρ ἐστιν---οἷον ἄλλο ἐν 

ἄλλῳ. [Ιδηιθί τον. ἀρυά 5ιοῦ, Ἐο]ορ, 

Ῥμγβ. Ρ. 812. εὐἴτ. Ἡεογοηῖ - Πλάτων 

μὲν οὖν οὐχ ὡς ἑτέρας τὰς δυνάμεις, ἐν 

ἑτέρᾳ τῇ ψυχῇ ἐνεῖναι ἡγεῖται, συμφύτους 

δ᾽ αὐτὰς καὶ κατὰ μίαν ἰδέαν συνυφεστη- 

κέναι λέγει διὰ τὴν ἀσύνθετον (να]ρὸ σύν- 

θετονῚ οὐσίαν τῆς ψυχῆς. Ἠδτιμΐ8. ἴπ 

ῬΙαϊοπὶβ Ῥιαιάτιπ Ρ. 318. ὁ γὰρ ὁρῶν, 

ὡς ἄλλος ἄλλο ὁρᾷ' δεῖ δὲ ἕνωσιν γενέσ- 
θαι. Νέγττ. 

οἱομένη -- οὕτως ἀπέχεται] ὥπ ταιῖο 

δὲ ματι οαἰατατη εἶτα οἱ ἔπειτα οὰπὶ ψεῖθο 

Ῥοβὲ ματι οῖρίαμι μοβίϊαγαπι, αἱ πιοῦο νἱ- 

ἀϊπαυβ : οδάδιῃ οϑὲ γαῖῖο ἴὰ πος ἰσοο μᾶτ- 

συ! α: οὕτως, ουΐ 8. ἀ5ι8 πο! 8 δηποῖα- 

νἴπηιβ Ἄχοπιρὶα δὰ ῬΙαιατομον : εἴ αὐτὸ - 

ἄδιυ ἀοάϊι ΤΆΣ !Ποτ, δὰ Ἰθοπιοϑίμ. Οὐ. 1π 

Μ|ά. νο]. ἴχ.' Ρ. 628. εκ. Αρυᾷ ῬΙα- 

τοποῦι δθδο δὲ ρίατα νἱάϊπιιβ ν. ὁ. ΠΙρ- 

Ρατοῖ.. Ρ. 3. Β. καὶ τοὺς περιαλγήσαντας 

ταύτῃ τῇ ἀτιμίᾳ, οὕτως ἀποκτεῖναι τὸν 

Ἵππαρχον : Μίεποπο ρ. 10. Ἐ. αὐτὸς ἀπο- 

ρῶν, οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους ποιὼ ἀπορεῖν" 

ΑἸοεῖθ, ἰ. ν᾿ 832. Β. 93. }). ΑἸοεἷδ. 1", 37, 

:, 883. 

11, ἴΠ, δ7. 
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καθ᾽ ὅσον δύναται, λογιζομένη ὅ ὅτι ἐπειδᾶν τις σφόδρα ἡσθη 
ἢ φοβηθῇ ἢ ῃ λυπηθῃ" ἢ ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν" 

ἔπαθεν ἀπὶ αὐτῶν ὅσον ἂν τις οἰηθείη, οἷον ̓  νοσήσας ἤ τι 
ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ πάντων" μέγιστόν 

τε κακὸν" καὶ ἐσχατόν ἐστιν τοῦτο πάσχει" καὶ οὐ“ λο- 
γίζεται αὐτό. ΤΙ τοῦτο, ὴη Σώκρατες; ἔφη ὃ Κέβης. 

[8. 14.:] Ὅτι ψυχὴν παντὸς ἀνθρώπου ἀναγκάζεται ἃ ἅμα 
τε ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι σφύδρα" ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσθαι, 

περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχη," τοῦτο ἐναργέστατόν τε 
εἰναι καὶ ἀληθέστατον, οὐχ, οὕτως ἔχον. ταῦτα. δὲ μάλι- 
στα ἣ τὰβ ὁρατά. ἢ οὔ; Πάνυ γε. Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ 
πάθει μάλιστα καταδεῖται ψυχὴν" ὑπὸ σώματος, Πῶς 

ἡσθῆ ροπὶϊ τὸ Π: ἡσθῇ καὶ λυπηθῆ ΔΦΟδ8.---" κακὸν τοσοῦτον Τ'.--- ὧν ἽἼΓΔΛΠΦΟ 
ὐμαουυπα πάντων οἷ! 1,.-- κακὸν ἈΔΠΦΟΟΙ: κακῶν "-ς.--- ἐστι οτὰ ΔΦαϑ.--- 

᾿ πὐρέν Ἅ1..--- οὗ οπι Δ.---ν ὅτι ψυχὴ ἜΓΔΙΠΟῸΘΝ: ὅτι ἡ ψυχὴ "-.---- ἢ λυπηθῆναι 

καὶ σφόδρα λυπηθῆναι α.--- ἐπί τῳ, ΓΑΞΎΦΕΗΙΕ : ἐπὶ τῷ “-ς.-- 
] 

ε πάσχει Ἵ, πάσχοι (.----ἰ εἶναι καὶ ἀληθέστατον ἩΓΔΛΕΠΥΦΟΘΗΪΕ : καὶ ἀληθέσ- 
τατον εἶναι -.---ῷ τὰ εὐ Ποϊηθοτῆυβ.---ῦ καταδεῖται ψυχὴ ΓΔΕΞΠΟΘΉΝ, καταδεῖ- 

σφόδρα οτῃ Γ΄: 

Ὦ. Ρτιοίαρον. 196. Β, νῆνττ. 
καὶ φόβων] Ἠδξ νοῦσθ5 ἃ (οὐ. ΙΔπ0}}}- 

ΟὗὟἱ Εϊρα!, ἀθοταπί, ΕἼβοη. 
ἢ φοβηθῇ ἢ λυπηθῇ] ἴδπιθ!, ἢ λυπηθῇ 

ἢ φυβηθῇῆ. Ταῦ. οπττῖς μος ἢ λυπηθῇ. 
ΗειννΡ. 

κακὸν ἔπαθεν ἀπ᾿ αὐτῶν] ὅ8ς. τῶν ἧδο- 
νῶν καὶ ἐπιθυμιῶν οἷς, [Ιἢ Πῖ5 οἰδὶ βεπ δὶ 
Ροζαϊξ ὑπ᾽ αὐτῶν, αἱ Αροΐορ. ϑυοτ, Ἰοΐέ, 
ὅ,τι--- πεπόνθατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγό- 
ρων, ᾿ινῖτα ἴπ ἤος αἶδ], ὁ, 80. ὃ πεπόν- 
θειμεν ὑπὸ τῶν λόγων. Ογτορ. νἱ. 1. 86. 
οἷα πεπόνθασιν ὑπ᾽ ἔρωτος, εἰ βεχοξη168 
8188 : Ῥργοθαπι ἴδηιθη {ΠΠπὰ ρυίο, δά αυυὰ 
ΒΌΡΡΙΕΠ ροΐοβὶ γενόμενον. ΠΈΤΙΝ. 

ὅσον ἄ. τ.] ΑἸ. ὅσων ἄν. 45. 3. 
ὅσον ὧν. Ιδιη}. ὡς ἄν, ΤΡ. Αὐκ. ὧν 
ἂν, ᾳασα Θχ βεγίρίαγα σοι ρεπαΐο πδίαπι. 
ὕσον ἂν τοςσία 985, 1. δίησιο με ϑίθρῇ, 
Τυαι Αυσ, Το, εἰ Ἰδιηδὶ, κακὸν ρτὺ κα- 
κῶν, ΉξινΡ. 

3. 14. ὅτι ψυχὴ] Ψυϊρο ἡ ψυχή. 8εά 
ΔΠΓΙΟΌ] πὶ βοτῖρεὶ Εἰ τ, Αυρ. Ταῦ, Ῥατ. 
Ὧσπ δρποβουηῖ, [ΙΔι}0], ὅτι δὴ ψυχή. 
Τηΐγα δ, 175. οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν ψυχὴ ἀν- 
δρὸς φιλοσόφου, υδὶ ἱπου]οδῖυ ἃ ΕἸΒΟΊΙΟΤΟ 
ΔΥΓΙΟΌΪ 5. ἢθ ἴθ ἀη0 αὐυϊάειω, ᾿ἶθτο σοιῃ- 
Ρᾶτεί. ἤεινὺ. 

ἐπί τῳ, καὶ ἡγ.} 1ἰὰ Τὰν, οὲ Ε4ά. νϑίξ, 
Μιάοες Ἑά, 5:6ρ!ν. ἐπὶ τῷ κι ἧγ. Νϑῆι 
96 Π5118 65ῖ, αηεέπεμπι οοβὶ δἰπιμὶ εἰ βαμάετε 
τοὶ ἀυΐεγα Ἰπαρηπορεέτε ὧδ τὸ φιαρῖίαηι ἐξ 
Ῥιιέανε εἴς. ἐπὶ τούτῳ 1δτ0}. οἱ Ατίβεῖρρ. 
Τυπ Ταῦ. τοῦτο ἐναργ. τε εἶναι καὶ ἀληθ. 
Αυρ. εἶναι οπ τ, Πξιν . 

ταῦτα δὲ μάλιστα τὰ ὁρατὰ] Ηΐωε ατι- 
ἐδηι μοι βδίγπιωπ ἐα διπέ, φ σενπὶ Ρ08- 
ϑμπέ. ϑφηβυ ροβίυ]δηΐε τί, τὰ ἃ ργϑσε- 
ἀοπίο 5.11 808 Ἀθβογρίαιη Ἰηΐθτ]εοὶ. ϑεὰ 
δυπάειῃ 5ἰδιϊπι ροϑὲ σὰπὴ ΤῸ. ἐχρυηχὶ, 
ὉΒ1 νοΐϊρο ἰερίταγ καταδεῖται ἡ ψυχὴ ὑπὸ 
σώμ. Ουμπί. ποῖ. δ ᾧ. 24. Ἠεινυ. 

ὑπὸ σώματος] σῶμα ποίαί |". 1. σιρὲ- 
αἰξαξεβ, φιαϑ σΟΥΡιι8 σιρπὶξ εἰ αἰδξ. Μίδη8 
Ε]υδιποῦ! σαρὶ ἀἰταιϊθιι» ῬΟΙυΐα, ἀλοῖτυΥ 
ἀναπλέα σώματος. ῬΙαίΐατοῖ, Ἐοι]. (Ρ- 
830.) εὐυβηνοαὶ τηθηίοηι πεφυρμένην σώ- 
μᾶτι εἰ περίπλεων σώματος ; αυᾶ δρρεἰ- 
ἰαὶ, βι πε Ρ]αιοηῖςα, Οοπέεγη πιογείυτ! οσα8 
ἴῃ Τίπιωο (ρ. 48. εἰ 86. ϑίερδ.) υὐϊ ἀο- 
σοί, δῆς δῃϊπιϊ σὰ! σΟΥροτα σοπίδρίο- 
πθη, ου1 δαὐὐυηρῖς τπαῖδην θἀὐποδίοηεπι, 
σϑιυιββατη τποτθογπι δηΐιΐ 6586. ν, Οἷς, ἀθ 
Τυνοπί, 18. “ ἴα τοΐυτ δηϊτηδὶ πον ϑίυυ 
ΠΠ1ὰὰ αυϊάθι), βορὰ ἱπιποάοταίς εἴ ἴοτ- 
ταϊίυ---,᾿ ὅοττι. 
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δή, Ὅτι ἑκάστη ἡδονὴ καὶ λύπη ὡς περ ἦλον ἔχουσα 
“ Ἁ .. Ἀ »“" Ἀ “ »-"᾿ 

προσηλοῖ αὐτὴν πρὸς τὸ σώμα καὶ προσπερονᾷ καὶ ποιεῖ 

σωματοειδῆ, δοξάζουσαν ταῦτα ἀληθὴ εἰναι ἅ πΈρ ὧν 

καὶ τὸ σῶμα φῇ. ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ 
κο "» "“Ὡ 

τοῖς αὕὔτοις 
7 ᾽ , “5 ἐ»ἤἅ 7 

ΚΕ ἀναγκάζεται, οβνα!, οβμνοτροσος ΤΕ 
Ἀ -ς ͵7 ’ὔ, Ν ΟῚ ἢ 7 ἴω Ε] 

καὶ ὁμιότροφος" γίγνεσθαι καὶ οἵα", μηδέποτε καθαρῶς εἰς 
ἡ Ὦ. 0 ΄ 3 23ϑ..,“"ν 7 ᾿ 7 Ὃ ψΨ 7 
Αἰδουῦ ἀφικέσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα" ἐξιέ- 

ναι, ὥστε ταχὺ πάλιν πίπτειν» εἰς ἄλλο σῶμα καὶ ὡς πῈρ τι. {ἱ, 58. 
᾿ » Ἶ “ “« “, 

σπειρομένη ἐμφύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων ἄμοιρος εἰναι τῆς τοῦ! 
θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ μονοειδοῦς συνουσίας. ᾿Αλη- 

ἤ Γ 7 ͵ " " 

θέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέβης, ὦ Σώκρατες. [ὃ. 15. ς. 34.ν». 

Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίως φιλομαθεῖς κόσ- 
7.3 ἘΝ Ἀ ᾽ “« Ι] ὰ ξ ΝΠ] 7 

ῥνίοι τ΄ εἰσὶ καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἐ πόλλοι ἐνεκὼ ᾧασιν. 
4“ Ἁ » »" 
ἢ σὺ οἴει: Οὐ δῆτα ἔγωγε. Οὐ γὰρ ἀλλ᾽ οὕτω λογί- 

ται ἢ ψυχὴ "ς.---ἰ ὑπὸ τοῦ σώματος ΔΦΟΤ,8 εἰ τὸ 21.--ῦ͵ καὶ οτὰ ρὲ Γ.--- ἀναγκάζετο 

Η.---ἰ ὁμότροφός τε καὶ ὁμότροπος ΔΦΌϑ, 
Ββ οα 

ὁμότροπός τε καὶ ὁμοίτροφος Ἥ.---τῦ οἵα 
ΈΥΦΟΙ εἰ σοὺγ ΓΤ: οἷα "-ς..--- καθαρῶς εἰς ἅδυν ΔΦΟΒ ; εἰς ἅδον καθαρῶς "-5.--- 
9 τοῦ σώματος ἀναπλέα ἍΠ1, ἀνάπλεα τοῦ σώματος ΓΛΕΥΘΕΗΤΙΙ, ἀνάπλεω τοῦ σώ- 
ματος ᾧ : ἀναπλέα τοῦ σώματος "-.---᾿ πίπτει γΓ Ξ.--- τοῦ οτῃ Δ.---ἰ οὐσίας μ᾽ ἃ. 
--Ὁ τε κἀὰ δας εἴ τὸ γ{Π.----ἰ ἀνδρεῖοι καὶ οὐχ ὧν καὶ οἱ Δ.--ἃ οὐκ οἴει (..--ν ψυ- 

ἦλον ἔχουσα, κ. τ. λ. Ηυ])5 Βεποηεϊ 
οἰορδηίίαιη ροβίοτβ ἐγοη δ πίλέαπι οβίθη- 
ἀτπιὰβ δά ῬΙα(ατοινυ ἐς ὃ, Ν. Ψ,, ρ. 
1256, Οὐυἱδι5 δήἀἀαίυσ [ἀπ|0]οἢ. Υ, 
Ῥγίμαρ. 8. 228. μήτε προσηλούντων τῷ 
σώματι τὴν ψυχὴν παθημάτων καὶ προσ- 
περονώντων ἐπιστρέφεσθαι" αὐϊ ἔοπίειη 
Ἰτη ἐδίϊοπὶβ ποίαν Καυβίοτ, [ΙΤάσπι [8η}- 
ΒΙο, ἀ6 Μγείεν. υσγρί., 11. 6. Ρ. 48.--- 
παθῶν πληροῖ προσηλούντων τοὺς θεω- 
ροῦντας τοῖς σώμασι. ΟἸοπιοπ8. Αἰεχ- 
δπᾶγ, βίγουν, ἰδ, ρ. 407. Δ. Ῥιοοϊαβ. ἴῃ 
Βερ, ῬΙαῖ, ρ. 388. αὗται γοῦν (αἱ 
ἡδοναὶ) καὶ ὅ Σωκράτης φησὶν, ὥσπερ 
ἧλον ἔχουσαι προσπερονῶσιν αὐτὰς καὶ 
προσηλοῦσι τοῖς σώμασι. Αἰιϊρὶς αυοααθ 
Βομεϊθίυβ 8) Ηοταῖ, ϑθγ, 11. 2, 79. 
γυττ. 

ὁμότροπος] Ῥοϊϊυχ νἱ, 166. καὶ Πλά- 
τῶν ὁμότροπον---εἶπε. ΕἼΒοΕ. 

ὁμότροπός τε καὶ ὁμότροφοθ} 'ϑ΄'π|}}} 
οἵηδβία 1δομεῖ, Ρ. 188. Β. ἐμοὶ μὲν 

οὖν οὐδὲν ἄηθες οὐδ᾽ αὖ ἀηδές. ὁμότροφυς, 
φυδίεηυβ ἤο τρέφεται ὑπὸ τοῦ ἀληθοῦς 
καὶ τοῦ θείον καὶ τοῦ ἀδοξάστου ἃ. 15. 
Ηξινν. 

καθαρῶς ἀφικέσθαι] Ἰτιο καθαρὸς, υἱᾷ, 
31. οὕτω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς 

τοῦ σώματος ἀφροσύνης. ἃ. 68. ἐὰν μὲν 
καθαρὰ ἀπαλλάττηται. ἢ. 71. μὴ φιλο- 
σοφήσαντι καὶ παντελῶς καθαρῷ ἐπιόντι. 
Ηεινη. 

τοῦ σώματος ἀναπλέα] Α ξοτροτο ἴη- 
φιϊπαία. υϊρο ἀναπλέα τοῦ σώμ. Νυ9- 
ἔγο οταΐϊπο Τυῦ, οἱ Ῥαᾶσγ, τὸ ἀναπλέα 
Δαρ,. ἀνάπλεως, Ἐδοίοε πα ἀυρῖς, πος 
ἰδηγθῃ ἢ" Πα ἃ αιονογο ρἰδεαῦϊ, αυὰχῃ ἴῃ Χο- 
πορἢ. Ογτορ. ἷ, 8. δ. Ἰοραίογ ὅτι κατα- 
πλέα (ἡ χεὶρ) σοι ἀπ᾿ αὐτῶν ἐγένετο. 
5αὰ οἱ 1ϑοὶ Οοαά. Βτοιω. οἱ πο], πλέα 
μαθοπί, β΄ Πσδὲ βἐμρ]οχ οδί πλέως, πλέα, 
πλέων ; ἴῃ σοταροβίεῖ8, αὐ βο θὲ, αὐυβηυθ 
Βομθεῖ8. δι ἔκπλεως, κατάπλεως, ἀνά- 
πλεὼς εἴς, Νδπι “ΕἸ δηο, σα ας δ ἴῃ ν. 
Ἔκπλεα 5488 ρτοΐετί, φιλοφρυσύνης ἐκ- 
πλέας ἀπολαύσαντες, εἰμὶ} ἴῃ 118 υὐἱρθὺ- 
δάμη. Ἠξινυ. 

. ᾧὥᾧ- 16. οἱ δικαίως φιλομαθεῖς] γΈγ6 
Ῥμορορμαπέεβ, ἀοεεγτῖηε τεοίε βίμα πέεδ: 
φιλομαθὴς ῬΙδίοπὶ αὐ 511, αἰχίπηιιβ δ. 82, 
δικαίως, ἴ'οο 8θηϑα ἰμιο  ἰσιγ Θχ 6), 
σομίταπο ἐδ αυο αἰχίπιιβ ἃ. 18, οὰΪ ἃππο- 
τϑίϊοπὶ δἀθαῖον Ταγ]οῖ, δὰ ᾿ βοῃίη, Οτ., 
Αάν. Οἰεριρποῦῖ. Ρ. 5860, εα, ἘροΙθ, 
γυττ. 

οὐ γάρ' ἀλλ᾽ οὕτω] Νοκ μγοζεοίο : δρεὶ 

1, 84. 
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“Δ , “ἃ ’ ᾿ 

σαιτ ἂν ψυχῆ" ἀνδρὸς φιλοσόφου, καὶ οὐκ ἂν οἰηθείη τῆν 
. ἷΑω, “« χ- ᾿ Υ ΄ , ν. » ᾿ 

μὲν Φιλοσοφιαν᾽ γρηναν εαὑτὴν" λύειν, λυουσῆς ὃξ ἐκείνης 

αὐτὴν παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις ἑαυτὴν" πάλιν 
“" ᾿ Ν 

αὖ" ἐγκαταδεῖν" καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν, Πηνελόπης 
ΕἸ ͵ ΄ 

τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μεταγειριζομένην-" ἀλλὰ γαλήνην τού- 
« ’ -μ" “οΔἊνΨ “ 

σῶν παρασκευάζουσα, ἑπομένη" τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ" ἐν 
“ Ἀ ΝῚ “ ᾽ 

σούτῳ οὖσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον 
’ » ’ “Ὁ 

θεωμένη καὶ ὑπ ἐκείνου τρεφομένη, ζῆν τε οὕτως οἴεται 
»“νᾳ“ “Ὁ Ἦ » δὰ ΄, ᾽ Ν [4 Ν 

δεῖν, ἕως ἂν ζῆ," καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ ξυγγενὲς 
“σε ͵ὔ τ “ 

καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι τῶν ἀνθρωπίνων 
- ἢ - ,ὔ “, ῸᾺ Ἀ Ἁ ΩΣ 

κακῶν. ἐκ δὲ' τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν δεινὸν μὴ φοβηθῆ, 

χὴν 1.--ῦ σοφίαν τ Ο.---ἰ χρῆν 1.--- αὐτὴν ΔΦΙ,.---αἰ Αὐπαις καὶ ἑαυτὴν α.--- αὖ 
οτὰ ΔῷἍ..---ν ἐπικαταδεῖν πὴρ 71.---- μεταχειριζομένην ΔΞΞ5 εἴ τὸ  οὐπὶ ς : σοίοστὶ 
μεταχειριξυμένης.----ἃ ἑπομένην ὙΈΗ];,, ἐπιγομένη Δ.---ὸ ἀεὶ καὶ Δ.---Ἶ τὸ δπίο ἀδό- 
ξαστον οἵὴ Γ',.---οὖ οὕτως οἴεται δεῖν ΔΦΌϑ5, οἴεται οὕτω δεῖν ἈΠ : οἴεται δεῖν οὕτως ὃς. 

81..---ὐϑιπνρ! οὐϊοτ δὶς δοοσϊρίοπάυσαι, υἱ 
Ῥμαάτγο ρ, 357. Β, Οὐ γάρ’ ἀλλὰ τοὺς 
μὲν ἐν γράμμασι κήπους, ὡς ἔοικε παιδιᾶς 
χάριν σπερεῖ τε καὶ γράψει" ὅς εἰ Ταιοὰβ 
Αει, Αρ. χνυΐ. 37. Οὐ γάρ' ἀλλὰ ἐλθόντες 
αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν" Νοῆ ρμγοϊεείο ] 
βεἀ ἐρεὶ τεπϊοηίεα πο δἀὐμοαπέ : υὐἱ ἥ οἰ- 
δβίοπίβ θᾶπο ἤοτιϊαπη σοηίαπαϊς σὰ πὶ 
ΔΙΈΟΤΑ ἐγουθηίοτα οἵ πὶ Αἰῦσας αὐ: 
οἵ νυϊρο ἴπ πος Ῥμτρ θη 15 ἰοσο ᾿ορερδίατγ, 
Οὐ γὰρ ἀλλ᾽---. ἴῃ 08 πορδπαϊ νῖβ. τηὶ- 
5 ἀἰβεγίθ ΘΧρΥΓΟΒ5Ὰ δχβίδί : πᾶ 6 νἱτὶ 
σοπρίυτοβ ἀοςῖὶ, Οὐ γὰρ ἀλλὰ, ῥτο 5ϊπὶι- 
Ια γὰρ εἰεηῖη, δοσθρογαπῖ; π᾿ ὺ0 
ἐδπιοη ΠΟΡΆΠΟΝΘΤΩ δά βδηϊεςθάσπεδ γοΐε- 
τοπάαπι ἀοουΐ Ἠοορονοεπ. ᾿)οοίτι, Ῥαγ- 
τίς. ρ. θ24, ήυττ. 

ἀνήνυτον ἔργον͵] γα ορι5 [α- 
σοτο, φιοί πεπημαηι αὐ οαϊέιηι μετ οὲ 
φμεραί. Ὧδ ν. ἀνήνυτον νἱά. γ᾽ αἰοκθοπ, 
δα ΤΊδοοτ, Αὔοη. Ρ. 379, Ἡυ)υξπιοαϊ 
ΟΡ πιοπε δεῖς, ἀσπὶ ρ Π]Οβορ ἢ ΐτΒ ρα ἃ 
ΘΟΟΥρΡΟΤΙΒ νηου}}15 ΠΙθογδίθτγ, πιοχ, Ὁ] "1 - 
Βογαία οϑί, ἄθπαο σουροῦῖβ ΒΘ ΠῚ 5 νὸ- 
Ἰαρίαθαβαυς εἰ ἀυ]οθὺ8 σοπείσηροη- 
ὅδη) 86 ἱγαα, ΗΈΕΙΝ. 

ἐναντίως ἱστὸν) Ῥοπεῖορα οπὶπὶ τὸ- 
ἐσχουδί, 1815. δπίτθδ σοηίοχὶ ΤΌΓΘΙΒ [6- 
ἴδπι, ΟἸνυπιρίοάοταβ Οοά. ἱ, Ρ. 79. Πῶς 
ἐναντίως τῇ Πηνελόπῃ ἱστὸν μεταχειρίξε- 
ται; ἢ ὅτι ἡ μὲν φιλοσοφία ἐν τῷ ἀφανεῖ 
συνυφαίνει αὐτὴν καὶ συναθροίξει, ἡ δὲ 
ἀμαθία διαλύει καὶ διασπᾷ ἐν τῷ ἀφανεῖ, 
τούτεστι ἐν τῇ γενέσει. Ἢ κάλλιον, λύειν 
μὲν τὴν φιλοσοφίαν, συνυφαίνειν δὲ τὴν 

ἐΟὐδδὶὶ τὸ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν εἴα, 

ἀμαθῇὴ ζωήν" πῶς οὖν ἐναντίως τῇ Πηνε- 
λόπῃ; ἢ καὶ τοῦτο τῇ Πηνελόπῃ ἁρμόζει" 
καὶ γὰρ ἐκείνη πρὸς ἑαυτὴν ἐναντίως. 
Π1ςα8 δ ὸ5 ΒομιΐΠ65 κυδῖπᾶς ἀφάϊία οροιᾶ 
οτρουγο, πος 5 ρσθηι εἴ ρταπημῆ οᾶπὶ 
ται πο), αυδιην 15. ἴῃ Ργοη ἢ ροβιίδι, 
δηϊυδα νοτίοις σοῖο, ΟὈπιρδγαιπϑπὶ 
Οὐβοσνανὶὶ Ῥ, ΨΙοζοτιυ5 τ, [κεἴ ν. 7. 
εὐ 'π Λάκαρία του}! Ἐγαβπιιβ νυ. 798. 
Οεφίογατη, αυοὰ ᾿ΔιηὈ] Ἰοἴνα5. Ῥτοϊγορί, ρ, 
81. Τοῦ. εἰ πὰ, Α ΒΟ Ὁ ΕῈ ὁ μ4- 
Βοπὶ μεταχειριζομένης, ηαἱ 5᾽ο Ἰοροπιηί, 
νἱάδητιν ἐναντίως ὑτὸ ἄντικρυς ἔπ δέαγ πο- 
σορίσβα, αὐδϑὶ ἀϊσδίιγ, ἐπβέαγ Ῥεπείοριε 
ἐγασέαπεο8 ἐείαπι. Αἴ νυ! σαΐδ Ἰδοιΐο ᾿γδ:- 
βίδι, Ὑγυττ. 

ΓΗΔ ἡμκλανάρα Μαῖΐε Αὐυρ. ΤΡ. 
οἱ [δηλ], μεταχειριζομένης. ἴπ Ρδιο- 
ἸΙορεὲ αυᾶτῃ ἰπίογάπι ρεγίθχυθγαΐ ἴθ απι 
ποσί τοῖοχθθαΐῖ, εἰς σοπίγτα (ἐναντίως) 
50] 18 ἃ ΘΟΓΡΌΤΙΒ. ν᾽ πο} 185. πιθπ5 ἀἄθπυο 
σογροῦὶ 86 Ππραῖ, Ηπξιν. 

γαλήνην τούτων} ΤΡ. τούτου. (ὁπῖδ᾽ 
τούτων ὕοπ, α0ὸ Ρυίΐαθας ΕἸβοῖ, δ νοῦθὰ 
ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις, βοὰ ρτοὸ τούτου 
Ροβίτινη τείθιτογ δὰ τοίυτῃ μος αυσὰ ρτρ- 

Ηξβινν. 
ἀεὶ ἐν τούτῳ οὖσα) ει βεπιρεν ἴπ πος. 

οσσμραΐα, ἢ Ὀογιπι---οοπἐεπιρίεξαν. ϑὶο 
Οτπασο ἀϊχοτὶβ ἀεὶ ἐν τούτῳ εἰμὶ, τὸ ἀλη- 
θὲς θεῶμαι, πεο τούτῳ δὰ λογισμὸν μεοτγ-᾿ 
ιἰπεῖ.---οὕτω δεῖν. 5’. ΤΡ, σὐπὶ [Δπ|0}. 
Επά, δεῖν οὕτως. ΠεινΝ », ᾿ 

ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῇ] Ηδεὸ εδὲ 
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" 4: γ 7ὔ " 7 Ν “ 

ταῦτά γ᾽) ἐπιτηδεύσασα," ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὅπως' 
Ἁ ΑΗ "-7ρ "“ - " 7 Α "ὃ 

μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν" 
7 “ ΄ 4 

ἀνέρων διωφυσηθεῖσα καὶ διωπτομένη" οἴχηταις καὶ οὐδὲν 
3 " “ 

ἔτι οὐδωρνοῦν ῆ. 

--" ξὴῆν Δ.---ὶ δὲ Π: δὴ -ς.- γ᾽ ϑιδρξδβηυβ: ΠΠ τὶ δ᾽,---ῖοῆ ἐπιτηδεύουσα Ἐπς.---! εἴ- 
α 

πως α.---ῖι τινῶν ς.--τῦ διαπτομένη ΓΛΠΟΕΙΒ, διαπτομενὴ Ἵ{, διαπτωμένη ἃ, διατ- 
ον 

τομένη Η, ἀποπταμένη 14: διαπταμένη ἥς.--- οἴχεται Ὑ..---Ρ οὐδαμῶς 1.-- ὡς τς 

ΟΥΡῸ ἀδόξαστος τροφή" ουἱ ορροπίτογ δ0- 
ξαστὴ τρυφὴ αιϊμδγαιη, υ ΤΠ δῸ8 ἴῃ 
5. πὶ σα ὀνεοίοβ, τὰ εβὲ, ῬΒΙ βορὶ- 
81, σοΏϑ6 0] πὸ ροϊυθγαηξ, θὰ Ρ]αάτο 
Ρ. 340, Ε. πᾶσαι δὲ πολὺν ἔχουσαι πόνον, 
ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος θέας ἀπέρχονται" 
καὶ ἀπελθοῦσαι τροφῇ δοξαστῇ χρῶνται. 
[πᾶς τ. 348. (ὦ. ἀἸνογβᾶγοιῃ δπιπδταιη ἀἷ- 
ψοῖβα νἱοίυβταῖίο : δἰέοσα, τεταγμένη τε δί- 
αἰτα καὶ φιλυσοφία' αἰίοτα, δίαιτα φορτικω- 
τέρα τε καὶ ἀφιλόσοφος- καὶ ἀφιλότιμο:----. 
Ἐπὶ δυίΐίοπι Ῥϑΐομι ἔγοααθηβ τϑρερῆση- 
βἷο δόξης, ορὶπίοπῖβ, οἱ τοῦ δοξαστοῦ, ορῖ- 
παν ἐς, φαοὰ ορμροπίτυγ τῇ ἀληθείᾳ οἱ τῷ 
ἀληθεῖ, ἐβίχυ ἰάξιδ ἃο ποέξϊοπὲβ ἐη εἰ Πρ ὶ- 
ὑἐ 8; αὐδιὴ 1Ππ4 υὐδὲδῆϊα σογροῦ θιμπ, βὲνι- 
διίαγε, 511 : ααόταπι αἰ δγοπέϊα ἀρροβὶζα 
δὰ οο ΡΠ ἀοηἢ8 ἀγραμιθαΐαπι οδύθη ἀ ἐγ 
Ἐρρ. ν, ἥη, Ρ. 468. Ε---Οα. δοξαστὸν αὖ- 
τὸ, ἀλλ᾽ οὐ γνωστὸν δεῖν Ἀέγεσθαι.---- τοὺς 
ἄρα πολλὰ καλὰ θεωμένους, αὐτὸ δὲ τὸ 
καλὸν μὴ δρῶντας---καὶ πολλὰ δίκαια, αὖ- 
τὸ δὲ τὸ δίκαιον μὴ, καὶ πάντα οὕτω, δο- 
ξάζειν φήσομεν ἅπαντα, γιγνώσκειν δὲ ὧν 
δοξάζουσιν οὐδέν.----τί δ᾽ αὖ τοὺς αὐτὰ 
ἕκαστα θεωμένους καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 
ὡσαύτως ὄντα, ἄρ᾽ οὐ γιγνώσκειν, ἀλλ᾽ οὗ 
δοξάζειν ; ̓Ανάγκη καὶ ταῦτα, αἰ ''ος 
δὰ ποβίγυιῃ. ῥτοροβίίαμ ; ἢδπὶ τοϊ]υᾷ 
Βοταπι σόπεγατη σοπιρᾶζαιίίο ἰαί15 ραίεὶ 

δἦ' ῬΙοβορ]νίαια, οὐ ποίαϊα δϑὲ πΠῸ 015 8 
Ἰαΐατοι, ἀδ 5, Ν, Υ, Ρ. 28. Οὐυπιρο- 

5:10 Ῥγρβθη 5. ἰοοἱ παθεῖ αὐἱὰ ἀυτὶ δὲ 
λροῦϊα, ᾳυοὰ 51. ᾿ἰδπΐᾶθ δὲ ὄχροῦ δϑ 
Ἰεροῦάο; ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς, 
ταῦτά τ᾽ ἐπιτηδεύσασα, οὐδὲν δεινὸν μὴ 
φοβηθῇ ---ὅπως μὴ διασπασθεῖσα---κι. τ. Δ. 
ἷ, 6. Ἐπ ἰαϊὶ ργοξεοῖο πεένἰἑΐοπο, δὲ φιῖομ 
ἤῶς ἐγασίατονὶε, ποπ ἐϑὲ πυεγοπάπηι, πὲ 
ἐϊηιειιἐ- το αἱδίνασέα ἴῃ αἀἰδούδει α φιιῖ- 
διιϑάκπηι τοι 8 ἀἴδμεῦβα αο ἀὐαίξα εὐαιαξ, 
πεέὸ φεΐίφμαμι αηιρἰδιι8 ἀἰϑηιαηι βὶἐ. Ὕτδτι5- 
Ῥοβι(σησια, οἱ τ΄ ῥτὸ ψϑίθσθ γ᾽, βιι8511 
Τιδοδβοιίαθ : ἐπιτηδεύσασα ἀδιῖ Ταῦ. 
πα, οπιπθ8 δὲ ποῦ, Ὠρηΐααθ οὐδὲν 
δεινὸν μὴ φοβηθῇ, ὕπως μὴ δ. πον 68 
φυγισι, ποὴ ε8ὲ ἐἰϊηιδηίμ, ἢ ἐππδαξ, 

ποὸπ πιοῦο αἰ! οἰάδηι 56 ἃ εἰ δουίλι δά- 
ἴογι βοῃιθη πηι, 510 δυτθη) πέθο ἐογηια δ 
οὖδὲν δεινὸν μὴ, πεϊζϊιι 688 μογὶσιαζιηι, 
6, 6δβί δριὰ Ρ]δίοπθην ροὶ, ϑοογ, Ρ. 
8303, Ὁ, οὐδὲν δὲ δεινὸν μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ" 
Τερ. ν᾿ ρ. 462. Ε', οὐδὲν δεινὸν μή ποτε 
ἡ ἄλλη πόλις---διχοστατήτῃ. Ἡοτοάοί, 
1, 834, οὐ γὰρ ἦν δεινὸν κατὰ τοῦτο μὴ 
ἁλῷ κοτε. Χϑηορὶ, Η6|16η. 1ϊ. 1. 6. δει- 
νὸν εἶναι εἰ περιόψεται τὴν λίαν ὕβριν τού- 
του. Απάοοϊάοβ. Οτ. 111, ἰαϊῦο, Ῥ]οϊηυβ 
Ἐππ. ἷν. 4, ρ. 471. Α. οὐδὲν γὰρ δειϑὸν 
μή ποτε περὶ σώματος προσδοκήσῃ τούτου". 
ἴΐᾳ Θχ ἰᾶσ ἴογηνυΐα τοαἀθηθυηι νἱἀ θῖν, 
Ο(ἰιόγαπι οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ εἶναι βρεοία- 
νἱπιιβ θαιρτα ἡ. 16, γήυττ. 

ἐκ δὴ τῆς τοι.] Ταῦ. εἰ ΙΔ010], δὲ Ρτὸ 
δή. 864 ἀρίἴ5 πος δὴ ἴπ ἀτρυπιοπίδο- 
ὨΪ5 σοπο]υρίοης, Ηξινὺ. 

οὐδὲν δεινὸν μὴ φοβηθῇ} Νοῖ, 68 ρμεγὶ- 
ομἴρη πὸ πιϑίιαξ,. Ἀροίΐίοσ, ϑοοῦ. Ρ. 28. 
Β. οὐδὲν δὲ δεινὸν μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ. ὕπαθ 
παίητα ντάθῦας Πα οὐ μῇ. ειν». 

ταῦτα δ᾽ ἐπιτηδεύουσα] Νοη νἱάθηζας 
ἀθθυΐϊβθθ πῶσ ψοτθα ᾿ποί μϊ Ῥατοπ ἢ 681, 
Ηδπο νέτὸ μἰδηϑην ρογβριουδιῆη 8. 6556 
βϑηἰθητίαπη, αυληι ΘΡῸ βὺπ| βεφαπίυϑ, εχ 
ἶρδο Ιοσο 1υὐϊοσαίατοβ θγιαἰζοβ ἀτοϊἔγου, 
ΞΈΒΗΛΝ, αἰ 50 νοτ : Εσ ἠα)μδηιοαὲ 
πιργιον, δἀὐμοαξίοπε, πὶμῖ σγαῦυθ μεν ἐ- 
πιοδυαξ: παρ ἐπ τὰ ἐπι ϊείο φμοιίίαπι βμ0. 
δἰμάϊοβε οἰαδογαἨΒ, Ἠὸ ἵπ ἴρθὺ 6 ΘΟΥΡΟΤΕ 
ὅχο, Πτὰ γοτο ὅΤΕΡΗ. " Ἐκ κιβμμβηιοαὶ εαιι- 
οαξῖοπο μον οιη, πον 68 ξ πε, ἐιΐβ φιίδηι 
εἰὐθηι8 ἐπε με, μον ἐξηιεδυαξ πὸ ἔπ ἴρδο. 
ὁ ΦΟΥΡΟΥε, Ἐπ Ίερ. ταῦτά γ᾽ ἐπιτ.᾽ 

ταῦτ᾽ ἐπιτηδεύσασα) Ἐπα. Ἄχμῖθθηξ 
ταῦτα δ᾽ ἐπιτηδεύουσα, Ἰίδιπηθς ΤΡ, πἰϑὶ 
αυοά ἐπιτηδεύσασα ᾿δῦοῖ, αἱ εἰ Αὐρ.- 
Ῥαγ, Αἀνεοτγβαζίνδιι ρατιϊουΐδτα δὲ αι πὶ 
βίγασταγοθ ται ποι δα ἰαΐ, ΕἸδοΠθτ, 48 
ἰερμδπὶ οἱ ΕὈτβίογὶ βϑηϊθηιία τοροβυὶὶ 
ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύουσα. Νο58 ε Οοᾷ. Λυρ. 
ταῦτ᾽ ἐπιτηδεύσασα. Ουτ ἰδιηδη νϑυθᾶ 
Ὧ6. ρυβὶ {ΠΠ8 ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς 
πιοίοβτα τοἀππάθηϊῖ, βεαασητθυβ 18 ὅπως. 
μὴ διασπ. δὰ αὰὰ ρεγποδηΐ, οαπὶ νΥἱ 



1δ2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
ΞΡΝ ς Ἀ ΠΥ ἡ) » ,ν ἡ “ ᾽ 

τις ἢν 9, ἃ, 706. Σιγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ Σωκράτους, 
Ἁ ͵ὔ » 7 Ν "“ ᾿ 7 7 οἱ 

5.35. 7, ἐπὶ πολὺν γρόνον, καὶ αὐτὸς τε πρὸς τῷ εἰρημένω λόγῳ ἦν 
ε ὔ ξ ῃ [ὸ " Ἵ Ἁ Γ - ξ κι 

0 Σωκράτης, ὡς ιὖειν εφιαίνετο, καὶ ἡμῶν οἱ πλεῖστοι. 
Ἀ ΠῚ ͵7 

Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν" πρὸς ἀλλήλω" διελεγέσ- 
ΠΥ ᾽ ἢ ""ο 

θην. καὶ ὁ Σωκράτης ἰδὼν αὐτὼ ἤρετο, Τί, ἔφη, ὑμῖν" τὰ 

λεγθέντα; μῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λελέγθαι; πολλὰς γὰ εγθέντα; μὼν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λελέεγθαι; πολλὰς γὰρ 
γ ΕΣ Μ Ὑ ἢ ’ Χ ἘΣ 7 ΕΣ δ Ε] Ἀ 

δὴ" ἔτι ἔχει" ὑποψίας" καὶ ἀντιλαβάς, εἴ γε δή τις αὐτὰ 
,ὔ ς "» ’ὔ ᾽ Ν δὰ " - 

μέλλει ἱκανὼς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τι ἄλλο σκοπεῖσθον, 
᾿ ᾿ "ε ἈΝ 

οὐδὲν λέγω" εἰ δὲ περὶ) τούτων" ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀποκνή- 
Η ΙΝ 3 Ν "Ὸ.- Ν ὃ θεῖ  ν ς »" Ω 

σητεῖ καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν καὶ διεξελθεῖν, εἰ πη υμῖν φαίνε- 

11.--- σμικρὸν ροβὲ ἀλλήλω ροηὶξ Π: σμικρῶ 1, μικρῶ Ἐ1,.--- ἀλλήλους Δ.---οἰ ἐφ᾽ 
Δ.--α ἡμῖν Τ΄.---ὐ λελέχθαι ἩΓΔΦΟῸΘ οἱ γρ Δ : λέγεσθαι -ς.---" ἤδη Γ.--ὖν ἔχει ἔτι 

ον 

Ι,, ἔχει Τ', ἔτι μγ Γ.---α ὑποψίας ροβὶ δὴ ροπὶξ α.--ὖ δέ τι περὶ γ{Δ9.--- τούτω Δ, 

ΑἸ πὰ Ῥτεθτη 588. ρυΐο : ἐα πα) μσηιοαὶ τἰΐα 
ποπ 68ὲ μενοι ον πὸ πιείμαὶ, ϑδἰηϊπεῖα εἰ 
Οεϑοα, πὸ πιὲβ δα ἐπϑὲϊξιιεῖβ α τεη 5 ([}8-- 
βὶροΐμν. ὑπὸ τῶν ἀνέμων. ἕϊς Δὰρ. Τυῦ, 
Ῥᾶτ, ῥτὸ ὑπὸ τινῶν ἀν. Ἐχ ἰἰδάθιπηιθ 
ἀεῖπα 8. τϑροβιὶ ᾿Αττικώτερον διαπτομένη 
ἴῃ Ιοσιπὶ να ρα! διαπταμένη. Ἠειν. 

. 76. αὐτός τε πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ 
ἦν] Ιρβεηιε μαδίξαπι ἀἰδριίαξἰοποηι πιθὴ- 
ἔξ βδοιπι Τορὶέαναί. Ἡος ἀἸοι]οπὶβ σθηιι8 
Αἰ ριαι5. δὰ ῬΊαι, ἄς 5. Ν Ψ,, ρ. 31. 
ΡΙατα. ροβῖθα δυποίαυϊπιυβ ἰσσᾶ : ν, ον 
ΡΙυΐατοι Ορρ. Μοτ, ν». 40. Α. 464. Ἐ, 
718. Ἐν 1118. Ο. τς ρ. 113. Δ. 256. 
., 526. Α. 692. Ε, 983. Α. ΤὈϊοιΐδ. 
ΟἾγυβ. Ρ. 487, Β. Πϊορ, 1... νῇ, 20. 
ϑί05, ΕἸΟΣ, 418. 35. ὕυττ. 

πρὸς τῷ εἰρ. λόγῳ ἦν] [986 ἀεπαι 
ἐναὲ ἔπι ἐογμηι, απ αἰἰθρμξαία ἐγαπέ, οοη- 
ἐεπερϊαξίυμε. ἴ)ε ἸΙοαθεπάϊ πος σϑηθτθ 
εἶναι πρός τινι νεῖ πρός τι νἱά. ποβίτα δὰ 
Ριμεᾶγ, ξ, 629. Ηξινο. 

λόγῳ ἦν] 45, 3, λόγῳ καί. ΕἼΒΟΗ, 
ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο] [ῷ7ὲ υἱίεναξιν, πὲ 

οἷδε ἀρραγεναί. Ἑάοπιὶ ρΙδοπάβπιο αἸεῖ- 
ἴὺγ ἰὼ ΤΠ πο Ρ, δὅ35. Εν, παντοδαπὴν 
ἰδεῖν φαίνεσθαι. Ἰιορ. χἰϊ. ρ. 693, Ἐ, 
ἡμῖν δ' ἔτι μοι φαίνεσθαι δοκεῖ τοῦτ᾽ ἐλ- 
λεῖπον τοῖς νόμοις εἶναι. Βίτῖ α ΑἸοΙΡ, ἢ, 
Ρ. 80. ΒΕ, Φαίνομαι, ὡς ἔοικα. Μαρὶς 
ρυπθδς Ῥο πο. Ρ. 175. Ὁ. Απεῖραίος 
ερυᾷ βίο). ΕἸοτ, ἰχν]. Ρ. 418. ἔοικε μέν- 
τοι δύσκολος ἐνίοις ὃ μετὰ γυναικὸς φαί- 
νεσθαι βίος. ΤΑπιθ]]ς}), ΜΙ ν βίον, Δέργρ. 
1, 8. ρ.. ὅ0. ὀλιγοδρανοῦσιν, ὡς ἰδεῖν φαί- 
νονται, Ἐὼ δοκεῖν συν φαίνεσθαι Ἰυπρὶ- 
ἴὰυγ: ἀθ αυὸ ἰδὲ, ὕν υττ. 

ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο] Ῥεγρετϑαι ἰδεῖν ".], 
ΕἸξοιοτ. ἱπιογργοίαϊυγ βλέπειν, τα 
μαϑέγε, υμϊειαπ ἱπάοντο. Ῥαβδῖνα ροβίζατα 
μὲς ἰδεῖν, υἱὐ ἐπι καλὸς ἰδεῖν, μαΐοῖον αα- 
βρθοίι, δ τ 1 8, Χεπορη. Οντορ. ν- 
4.11. Ἐγὼ δέ γε, ναὶ μὰ τοὺς θεοὺς, σὲ 
ἐπαναθεασόμενος ἤϊα, ὁποϊός τίς ποτε 
φαίνῃ ἰδεῖν ὁ τοιαύτην ψυχὴν ἔχων. Ατὶ- 
βίορι, Αν. 1710. οἷας οὔτε παμφαὴς 
᾿Αστὴρ ἰδεῖν ἔλαμψε χρυσανγεῖ δόμῳ. 
Ἡξινν. 

τί, ἔφη, ὑμῖνὴ Ηφδὸο τᾷ ἱπίεγρυπκχὶξ 
ϑίδριι, Τί; ἔφη" ὑμῖν τὰ λεχθέντα μῶν 
μὴ δοκεῖ ἐνδ. Ἀέγεσθαι; ἴὰχ αὐ αἰβεϊπο- 
ἰἰοπε πεηὰς ὑμῖν ὅ80υ0 Ἰοσὸ ροβίταπι δῖ, 
πϑῆθθ νοσυ!5 μῶν μή. Ῥοθὲ ἴδ τί 
ὑμῖν τὰ λεχθέντα αιοά εἰδιῖπν οχϑρεςέᾶ- 
Ὀαίῃτ, δοκεῖ, ἴά ἴπ τερεῖϊία ἀξηνιτῃ Το Γ- 
τορδίϊοπο ἰηξοεῖατ, Θ᾿ ον Βορῇ. ΕἸ Θσέτ, 
166. Ὦ Ζεῦ, τί ταῦτα, πότερον εὐτυχῇ 
λέγω; 1. 6. τί ταῦτα λέγω, πότερον εὖτ. 
Ῥτὸ δοκεῖ Ἴ}». δοκεῖν. ΜΠ βου θοπάσπι 
ιιξ ἐδόκει, ααἰ λελέχϑαι νἰἀεῖυτ, ΗΕΥΝ Ὁ, 

μῶν μὴ δοκεῖ] ΔΙῚ ἔδσταη πος μῶν 
μὴ, Ῥτὸ ἀπποηῦ Βΐς πο ἐΐδια ; ἀυδηι- 
αυᾶπη δχρ!οδυο τὰετὶ βιυοπι Ἡυορε- 
νϑεη, δὲ δὉ 60 αἰτεῖ ἱπ Πόοοίγ. Ῥατς, Ρ. 
784. εἰ Βεᾳ. Ῥαυΐοτη νϑγατα 6586 μῶν πὴ 
απ αἰΐψφειο πιοᾶο. ΟὈὐπρτυϊξ 5606 η8 αἾ8- 
Ρυϊδέῖο, πιοχ, εἴ πη ὑμῖν φαίνεται β. λ. οεἕ 
8. 36. Ἰηϊο, ἡ οὐκ ἀποδέχεται. λζ, ὅπη 

ΥΤΤ. --ταὐτῃ----ἧ. 
πρν 5ὶς θεης ΤᾺΡ. ορο εἰ δ᾽ ἔτι μι. 

εἰ δὲ περὶ τούτ. ἀπ, Α'ῬΙαΐοπο νϑτὸ 
βου ρίαμη. πα ἀυθ1θ εἰ δ᾽ ἔτι τι---ἂπο- 
ρεῖτον. Τὰν Απὑρ. εἰ ΤΡ, διελθεῖν ῥτὸ 
διεξελθεῖν. ΗΕΙΝ. 
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ται βέλτιον λεχθῆναι, καὶ αὖ" καὶ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν, 
εἴ τὶ μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήσειν Καὶ ὁ Σιμ- 
μίας ἔφη, Καὶ μμῆν, ὧ Σώκρατες, τἀληθῆ σοι ἐρῶ. πάλαι 

γὰρ ἡμῶν ἑκάτερος ἀπορῶν σὸν ἕτερον προωθεῖ καὶ κελεύει 

ἐρέσθαι" διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν' δὲ ὄχλον 
παρέχειν, μυῆ σοιβ ἀηδὲς ἣ διὼ τὴν παροῦσαν ξυμφοράν. 
[8. 71.] Καὶ ὃς ἀκούσας ἐγέλασέ τε ἠρέμω καί φησι, 
Βαβαί" ὦ Σιμμία: ἦ που χαλεπῶς ὧν τοὺς ἄλλους πεί- 

σαίμοι ἀνθρώπους ὡς οὐ ξυμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦσαν 
φύχην, ὁτεῖ γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν, ἀλλὰ φοβεῖσθε 
μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ πρόσθεν βίῳ. 

τούτω (Η].--- ἀποκνήσετε 1,.---» διελθεῖν ρτ 7 εἴ τῃρ Ἐ.---ς ἂν Δ.--- ἀπορήσειν 
Δ1.--- ἐρέσθαι Ὑ,, ἔρχεσθαι Δ.---ἰ ὀκνεῖ Δ.--- τοι Ε.---" βαβαῖ Ἴζ.---ἰ ἀνθρώπους οἵι 
8, Ροβὲ πείσαιμι ρορῖι Γ᾿, ἃπίε πείσαιμι "5.--- ὅτε ΓΔΕΠΥΦΟΟΙμ οἱ σοῖς Δ: ὅτι "ς' 

εἴ πη ὑμῖν φαίνεται βέλτιον λεχθῆναι 
δὲ αἴἶψεο τιοᾶο υοὐὲβ οἱαδέιτ ηκεϊλιι5 αἰοὶ 
Ῥο886. Νδτα γϑίῖο ροβίυ]αθαί ἂν λεχθῆ- 
γαι: δβεά ρασγίϊουϊα ἂν 4025 4118 δἰΐδτη 
πιο ϊβ νἱπὶ "ορίδιϊνὶ οἱ βυδ]αποιν! δά- 
ἔοτί, 5806. οτηϊεξυτ. ϑ8::ς ἰηΐγα ἰὼ ῬΒΩ- 
ἄοπα ᾧ. 61]. κατιδεῖν ἀνακύψαντα, 5|6- 
ΡἰνιδηυΒ ἱπίθγροπθγο νοϊθρδὲ ἄν. Ἐχεϑιη- 
ΡΪᾶ δὰ Ῥ]υίασοπυσα ἀδυϊπιαθ. Ναπο 538- 
ιἷ8 δϑὲ ᾿δυΐδβθθ βοπιρίοσεβ ἀθ ἘΠΠΠρβὶ ΟΤ, 
Ρ. 144. Αὐτεβοῖ, Ὠι ποῖά, Τβαογα. 1, Ὁ. 
150. 616. Ἠοορενοςεπ, οοίππ, Ῥδτιῖ- 
ου], Ρ. 98. Υνττ. 

εἴ πη ὑμῖν φαίν. βέλτ. Χεχθῆναι] Ἀδο- 
ἰς ΕἸοῖπαβ : δὲ φμα ἐπ μαγίε ρμείαξἐβ ηιθ- 
ἐμ αἰϊοὶ δ: ἴπ 4πὸ ἰδίπξῃ 86π5ὺ ἂν 
Ροβὶ βέλτιον ἀεβίάδγεβ, Ηειν Ὁ. 

τὸν ἕτερον προωθεῖ] Ἠυ]ι5 ἱπιδρὶπὶβ 
Βιιδυϊδίθιη ἴῃ Βυδπὶ ταπιὶ οηνοσίῖς Δυῖ- 
βι:πείυβ Ερῖβί. 1, 24. ἴπῖο: ἼΆρτι παρ᾽ 
ἐμοὶ συναθροισθέντες οἱ κορυφαῖοι τῶν 
ἐμῶν ἐραστῶν, τὸ μὲν πρῶτον ἐσίγων" καὶ 
ἄλλος τὸν ἄλλον προώθει, κελεύων διεξ- 
ελθεῖν πρὸς ἐμὲ τὰ μελετηθέντα πᾶσι 
κοινῇ. ἴπ δἰϊῃαὰ δυρυτπδπίαπι ἰσαηβίυ 
Τθδιπαβοοῖυ8 δραά Ξυϊάαδτα ὕ οοα Ἡραΐσκος, 
τ ἢν ρ. 69, διετέλει προωθῶν ἀεὶ ὁ ἕτερος 
τὸν ἕτερον εἰς τοὺς ἐσχάτους κινδύνους. 
γυττ. 

ὄχλον παρέχειν 1,6χ. Οοίβ!π. ρ. 483. 
"Ὄχλος ἐπὶ τῆς ὀχλήσεώς φασι θετέον 
εἶναι, οὐκ ἐπὶ πλήθους. ῬἩΠΑνοΙΐΠ0Β : 
"Οχλος" ἡ ὄχλησις, παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς" 
“παρὰ δὲ τῇ θείᾳ γραφῇ, καὶ τοῖς ἄλλοις 
Ἕλλησι, τὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ" αὐξῷὸ δυπὶ 
νεγῦϑ ΜΟβοΒορο, ν, Ριθγθουμβ δὰ δίωτ, 
Ῥ. 290. ΕἸξοη. 

Ρλαά. 

ὄχλον παρέχειν) δ οϊεϑέϊαπα οΥ̓έαγε. 
ἤεξιν. 

δ. 77. ἐγέλασέ τε---καί φησῇ Χε- 
πορἢν, παρ, ἰν, 6. 22, ᾿Επεὶ δὲ ἐδείπνη- 
σαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οἱ μὲν ταχθέντες 
ᾧχοντο καὶ καταλαμβάνουσι τὸ ὅρος. ν. 
8. 6. ᾿Ενταῦϑα δὴ ἀναγιγνώσκει τε αὐτὸν 
καὶ ἤρετο. ἨδεΊΙεη. 1,..1. 16. προσβαλὼν 
πόλει---τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ κρά- 
τος αἱρεῖ καὶ ἐξηνδραπόδισε. Ἐπτρ. Τρ. 
Τ. 16. Εἰς ἔμπυρ' ἦλθε καὶ λέγει Κάλχας 
τάδε. ϑορἈ. Εἰεοίγ, 897. ᾿Ιδοῦσα δ᾽ ἔσ- 
χον θαῦμα καὶ περισκοπῶ. Ὅτδςοὶι, 767, 
Ἱδρὼς ἀνήει χρωτὶ καὶ προσπτύσσεται. 
8ιο τεοίς Εσέατάς, [Ὑ αΚοῆς 1.1 Ηεινὺ. 

βαβαὶ κ. τ. λ.] Ἐχίατ αὸ ῥῇῆσις, υβαι 
δὰ τοῦ βίου ἀπαλλάττεσθαι, ἵπ Ἐείορ, 
Επὰ, Βίοῦ. ο. 119. Ρ». 607. 685π, ΕἸβοη. 

ὅτε γε] Ῥατγιίςυ]δϑ ὅτι εἰ ὅτε ἃ ΠἸυτατὶϊ5 
8:8 0188 π|6 ρεσιιι 185 ̓ πίθ υ 86 6588 οοπβίδϊ: 
υἱ δρυὰ Χευ, Οντορ.͵, 4.11. Οἱ ρτὸ ὅτε 
τὰ ἐν τῷ π. Οοά, Βτειι. ἐχμιδεὶ ὅτι τὰ 
ἐν τῷ π. εἰ ἵν. 1,11. υδἱ ῥτὸ ὅτι ἔφης, 
Ἰμβοποϊανίυβ, δὲ ροβί ουπὶ βδίθρ᾽ὶι. τϑοΐδ τὲ - 
Ροβυδγιπὲ, Βτοάεοὶ δαἀπιοπίίυ, ὅτε ἔφη, 
χα εβὲ βορίυτγα Οοά. ΡΠ, ΒοΘΙ]. Οὐ! ἢ, 
ΑἸιοτῖ. δὲ δἰ δὶ, ΕἼΒΟΗ, 

ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶ5)] Ϊρο οταὶ ὅτι ῥτὸ 
ὅτε' πος 78π ΕΟχβίε πὶ βιοῦθθο Μ8. 
Οχοη. ἃ 88 γϑθρογΐατα ρτοθανογαῖ : δἱ ΠῸΒ 
βθουἶ βυπιυβ, σοπῆτγπιδίυ πη αὶ Ὑ]ηΔΟ0Ρ. 
οααπίριβ, δὲ νϑυβίοπο ϑϊσυϊα 5ῖα το ἀθηῖθ 
φιαπιοημίάοηι. έττ. 

ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶᾷᾶ25] Μιῖοβα νυϊροὸ ὅτι 
γε. ΑἰἸίεγαπι εχ Δὺρ, ΤῸ, εἰ 5100. τὸ - 
βιἰταῖς 7απὴ ροβὲ Εογβίαπιπι ΕἼΒΟΠΘΊ, ὅτε 
᾿, ἰν ε91 φιαπαοφιοηι, ΠΕΙ͂Ν. 

11, {Ϊ, 600. 
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καὶ ὡς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φαυλότερος ὑμῶν εἶναι! τὴν 
μαντικῆν, οἱ ἐπειδὰν αἴσθωνται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, 

ἄδοντες καὶ ἐν τῷ πρόσθεν γρόνῳ τότε δὴ πλεῖστα καὶ μά- 
λισταῦ ἄδουσι, γεγηθότες ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν 
ἀπιέναι, οὗ πέρ εἰσι θεράποντες. οἱ δὲ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὑ- 

" ͵7ὔ »" ) Ν ᾽’ὔ Ν 

Τῶν δέος Του θανάτου καὶ τῶν κυκνὼν καταύ εύδονται, καὶ 
Ν ᾽ Ἁ »" Ἁ ’, ε Ἁ 7] ᾽ δ 

φασιν αὑτοὺς θρηνοῦντας τὸν θάνατον ὑπὸ λύπης εξὰᾷ εἰν, 

--Κ καὶ οἵη 1..---' ἀποθανεῖν αὐτοὺς 1,.---ῖῦ μέγιστα 1,.---" λυπῆται λύπην 8.---Ὁ ἢ 

μὴ διάκειμαι) Οὐοπῆ, ποῖ, δὰ 4, ὅ8. 
Ηεινν. 

τῶν κύὐκνων---ἄδοντε5}] Ηδθεὶ εἰ ὸς 
Αὐἰβίοίθ!εβ Η. Α. υἱῖϊ. 11. Ρ. πὶ, 571. 
ΟὐἹάϊυβ οοραηίον (Ἡοτοϊά, υἱΐῖ. 1.) “ δὶς 
αἱ] ἕαία νοσαηΐ, 58. δ] δοία 5. ἴπ ΠΟΥΡΙ5 
Αὰ ναάδ Μ:σαπατὶ σοποῖπὶὶ δἰ θὰ8. οἷοτ,᾽ 
Νοίυπι αυοηο Ματΐαὶ, Ἐρῖρτ. (χὶῃ. 
71.) ῬΙυϊατο 5 (8π Βοπὶ ρ6γ. δὲ σϑβρ. 
Ρ. 793.) τὸ πράττειν καὶ λέγειν μᾶλλον 
ἀνθρώποις, ἢ κύκνοιξ τὸ ᾷδειν ἄχρι τελευ- 
τῆ, κατὰ φύσιν ἐστίν. ὕοττι,. 

1)6 οᾶπίι σον αποχαη), αυΐ 781 παν} 19 
νϑίογαμῃι ἕα θυ] οβ8, ν. 1 υςίδη. ἀθ ΕἸΘοίτο 
ς. ὅ. ΖΕ] απ. Η, Δ. ᾿ἰ, 32. χἱ, 1. χίν, 18. 
Ῥδυβδῃ, ἰ. 30. Ρ. 170. Επύδοηϊαβ ῬΆΓΆΡὮΓ, 
Ιχϑυς, Ορρίδη, Ρ. 78. 5. Ἐπλιδίθίας δά 
Ι΄, Β. μ. 254. Ἔστι. δἰϊααρ, φαΐ ἃ 780, 
ὙΤΠοπιδβῖο ἰδ δ βυπξ ἰμ {06 }10 οἰπραϊλα 
ἃς σαπία οΥ̓βπόπα, ΕἼΒΟΗ. 

οὗπέρ εἰσι θεράποντε: Υ͵ὰ4. Ῥοῖαν. οὐ 
ΤΗθτηΐβι, Οὐ νἱ, ἢ. ὅ18. ϑιρππθεια, δὰ 
(Δ Πἶπ. ἢ. ἀπ ΑΡΟ]]. δ. Ἰ)ανὶβ, δά (Οἱς. 
Τυβο, Τ15ρ. 1,30. Βυδηκ, Ἐρίβὲ, Οσῖς, 1, 
Ρ- 100. 1)ὴ8 Ογρπογιπν σἀπίι Θχϊπηΐα δϑὲ 
Ῥοθίδχυχα ϑγιμ ι155λι}, 1, Η, Ὑοβαὶ ἀϊε- 
Ρυΐδιῖο, Μίγεθο!. Βτ, τὶ ἢ. 0. 98, ξινυ. 

ἐξᾷδει»)] ἨἈδοίθ νεστ, τελεηιοη ἐξ 
ΦαΠΕΥΕ. ορίϊππιιβ Θηἶπὶ Β0 5108 ἀπΊΈΥ ρΓθ8 
βϑε Ρ]αίο, ᾳυοὰ Θηΐμ ἐξάδειν ἀἰχδγαῖ, πιὸχ 
ἐχρουΐί, ἄδειν διαφερόντως. υάαιβ 
δωυπο Ἰυσυτὰ ἱπίθγργοίαπβ, νος ἀδραπ- 
ἐαγὲ, νοὶ μεγοαπίατε, Ἰὰ 6εῖ, ᾿πιθπέμ νοοθ 
οδηίδγο, ἐξ δπῖτα δυρεί εἰρη Ποπείοποπι ἴῃ 
ποὺ νδϑῖρο, β᾽σιτὶ ἐπ ψοτθὶβ ἐκδιδάσκειν, ἐξ- 
ευρεῖν, ἐκσώζειν, ἐκπίνειν : αυοταμι Θχέδης 
Θχοιπρὶα ἀριὰ Ὠυσπὸ ποβίτγαιη διιζογθπι: 
ὯΓ ῥαγίουϊα εἶδ, ἴθ νοτθὶβ ἀρεσαπίο, ἀ6- 
βϑωοῖο, ἀδ-απιο, οἰ, Θυοὰ οεἴαη ἀππο- 
αν διορίναπαβ ἴῃ ΤἬδβδυγο 880, στο 
ἴρβυπη ἰοσιτη οἰἴδη8, ΒΈΠΗΑΝ. 

ἐξῴδει,)] (Οὐοπιραταιϊουΐβ οἱοραηείαηι 
παυὰ ραυοῖ νϑ] ἰτϊίαπάο νϑ] πιϑιποταπάο 
Ἰτθηθδηίδγιπε: ν. τ, ΡΙ]αΐαγο, 86ρ. 
(ὐσπνῖν, Ρ, 101. (ς, Ῥίο Οἴνεγ5, Οτις χε; 

Ρ. 194. Ο. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν κύκνον ἀσπάζε- 
ται διὰ τὴν μουσικὴν, οὐδὲ ὅταν ὑμνῇ τὴν 
ὑστάτην φδὴν, ἅτε εὔγηρως, ἡδονῆς τε, 
καὶ λήθης τῶν ἐν τῷ βίῳ χαλεπῶν, εὐφη- 
μῶν ἅμα καὶ προπέμπων ἀλύπως αὑτὸν 
πρὸς ἄλυπον τὸν θάνατον. ὙΠεοιηΐπῖ, Οτι 
αν], ᾿. 223. ἢ). ὥστε οὐκ ἂν θαυμάσαιμι, 
εἰ οὕτως ἔχων μὴ ὑστάτην ὑμῖν ταύτην 
ἄσαιμι τὴν ὠδὴν, ὥσπερ οἱ κύκνοι ἄδουσι 
πρὸ τοῦ θανάτου εἰς τὸν θεὸν οὗ εἰσὶ πρό- 
πολοι καὶ ὑποφῆται. “ΕἸϊαιυ5 Ν, Ἀ. ν. 
84, ἰοΐυπν {πα οάρυΐ Ἰπο ἀδρίηροπηβ, 

ἀϊβεσία ππς Ἰοστπι εἰ μπῖβοδί :-τοῦ κύκνος 
μελῳδεῖ τινὰ ἐπικήδειον αὑτῷ μοῦσαν, 
ἐφόδια διδοὺς τῆς ἀποδημίας ἢ θεῶν ὅμ- 
νους, ἣ ἔπαινον οἰκεῖόν τινα, μαρτυρεῖ δὲ 
αὐτῷ καὶ ὃ Σωκράτης, ὅτι ᾷδει οὐ λυπού- 
μενος, ἀλλ᾽ εὐθυμούμενος μᾶλλον. Ῥτο- 
ΟΪὺΒ Οοιμπιηεπί, Ἠξεεοα, ν, δὅθ0. ρΡ. 128. 
Πλάτων δὲ οὐδὲ ({. οὐδὲν) ζῶον λυπού- 
μενον ᾷδειν φησιν οὐδὲ αὐτὴν τὴν χελιδόνᾳ 
καὶ τὴν ἀηδόνα καὶ τὸν ἔποπα" ἴαθιυ 5 
ὨΔΓΓΑΙ ΟΠ ΟΊ ἀθί ποθ ΡΒ βα) ορεπβ, [θη 
Οομηεης, ἴῃ ΡΙαι. ΑἸεῖν. 1. Ρ.. 3. Αὕτη 
τοίνυν ἔστω καὶ φιλοσοφίας ἀρχὴ καὶ τῆς 
Πλάτωνος διδασκαλίας, ἣ αὑτῶν γνῶσις" 
προσήκει γὰρ οἶμαι τὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος 
ὀαριστὴν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἄρχεσθαι τῆς 
τῶν ἀτελῶν τελειώσεως, ἀφ᾽ οὗ [ὧν] καὶ 
αὐτὸς ὃ θεὺς παρακελεύεται" ἐπεὶ καὶ ὃ 
Σωκράτης ὃς τῶν κύκνων ὁμόδουλος εἶναι 
λέγεται, καὶ οὐχ ἧττον αὐτοῦ παρὰ τῶν 
θεῶν τὴν μαντικὴν λαβὼν, ἐντεῦθεν ἄρ- 
ξασθαι λέγεται τῆς ἐπὶ φιλοσοφίαν ὁρμῆς, 
τῷ πυθικῷ γράμματι περιτυχὼν καὶ οἷον 
αὐτοῦ τοῦ ᾿Απόλλωνος ταύτην εἶναι τὴν 
παρακέλευσιν ἡγησάμενος. ΟἸνπρὶοάο- 
τιΒ 84 θυσρδίογ τὴ νἱΐδη) τοΐετε ηυοά 
ϑυοτᾶξοβ. Οὐ Βπότγαμι σΟΠβογν απ 88 Δρροὶ- 
ἰδὲ (οὐ, ἱ. ρ. 80. “Ὅτι ᾿Απολλωνιακὸς ὧν 
κατὰ τὴν καθαρτικὴν ζωὴν, εἰκότως ὁμό- 
δουλος εἶναι λέγει τοῖς κύκνοι" ἤδη δὲ 
καὶ ὡς μουσικὸς καὶ ὡς ἰατρὸς τῶν ψυχῶν. 
δυο αυϊάφηι ϑοογαξοβ πηετα, πιϑη ἰσιης 
εἰ τυμδέσιι, δυδὶπάς ρῥτοβίοίυγ: 8ε4 εἰ 
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᾿ Ν ᾽ 7 “ » ἊΝ ᾿, " “ »ν ΝΟ ε »"» 

καὶ οὐ λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἀδει ὅταν πεινῇ ἢ βιγοῖ 
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ΝΜ »“"Ἅ Ν , 

ἢ τινὰ ἄλλην λύπην λυπήται," οὐδὲ αὐτῇ ἢ ΤΕ ἀηδὼν καὶ 
ἣ ᾿Ὶ ᾿ “ 

ἡ χελιδὼν καὶ ὁΡ ἔποψ, ἀδ δή φασι διὰ λύπην θρηνοῦντα 
ὃ 3 Ε ΕἾ ΑΨ ᾳ Υ̓ ᾽ ͵ ᾿ 

αῦειν" αλλ οὔτε ταυτὰ μοι Φαίνεται λυπουμενα ἄδειν 
ΓΝ ἐ ᾽ὔ ᾽ ᾽ 4 εἰ »»γἦ ,7 Ψ 

οὔτε οἱ κύκνοι, αλλ ἅτε, οἱμνᾶι, του ᾿Απόλλωνος ὄντες 
’, » 53. Ἁ ’ Ἀ.» 4 » Ἁ ΕΣ 

μαντικοί τ΄ εἰσὶ καὶ προειδότες τὰ ἐν “Αἰδου ἀγαθὰ ἀδου- 
᾽ λ 

σί τεῦ καὶ τέρπονται ἐκείνην τῆν ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν 
ΝΥΝ 6 ἐ ᾽ὔ Π8 ] Ἔ Ἁ δὲ δὰ ..Ν ἔ "“" 

τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ. [ὃ. 18.}] ᾿Εγὼ δὲ καὶ" αὐτὸς ἡγοῦ- 

Ροβὲ καὶ δᾷϑὰ 6.--» ὁ οἴῃ ᾧ8.---ὁ ἃ ἘΓΞΥΦΟΘΗΠ, οἱ σοῖν Δ : ὃν "ς.---τ μοι ταῦτα 
Γ,-- τε οἱ ΖῪ οἱ μγ ἘΠ.---ἰ ἔμπροσθεν ἘΓΔΛΕΠΥΦΟΙ] : πρόσθεν “-.--- καὶ οπὶ 

72ονῖ8 συγχορευτὴν ἵπ ΡῬΙμοάτο Ρ. 840. 
Ὦ), 96 ποιρΐηδί, (αὐἰεγαπν δὲ  Οἴςοτο 
Βυις ῬΒάοπὶα ἰοσ τοδαϊαϊε Τυβο. ἱ, 
80. “Μίδα σοη)πηθπιοταῖ (βοογαίς 8), υἱ 
συρηΐ, Ω0ἱ ΠΟ 5'πὸ σϑαββα ΡΟ τη ἀϊοδτὶ 
βδυπΐ, (Ἰ66. 51π|} 56 φυοὰ Ν δὼ ἀϊν᾽ηϑ- 
τοπδην παῦοτο ν]ἀδδηΐωγ, αὐ ρτυνὶάδη- 
{65 αυϊὰ ἐπ τποτίς δοπὶ οἴ, σὰπι σαηῖα εἴ 
ψοϊαρίηνθ που δι Γ; 515. οὐηηΐθαβ ΒοπΒ 
οἵ ἀοσῖβ 6850 ἐβοϊα πάχη." ἴΠ0ὲὶ οὔθοτνδη- 
ἄυτι ἀοοίοβ δοβάθπι αἰοὶ χυο8 μῥήϊοδο- 
08. Υυττ. 
ἐξᾷδεινῚ Ἀεβρεχῖ μας ῬΙαίδτοι, ϑυπι- 

Ρόβ. ρ. 161. Ο, ἔλεγεν ᾿Αρίων ὅτι ἔρημος 
ὧν βοηθείας καὶ ἀπορῶν ὁρμῇ τινι χρήσαι- 
τὸ δαιμονίῳ τὸ μὲν σῶμα κοσμῇσαι καὶ 
λαβεῖν ἐντάφιον αὑτῷ τὸν ἐνωγώνιον ἔτι 
ζῶν κόσμον, ἐξᾷσαι δὲ καὶ τὸν βίον τελευ- 
τῶν, καὶ μὴ γενέσθαι κατὰ τοῦτο τῶν κύκ- 
νων ἀγενέστερος. οσΑθυΐυτη ἐξάδειν, 
ηποα δίορῃ, Ηἰς ὄχρ!ϊοβε οαέγοηναμα σα- 
πεῦδ, 4. ἃ, σαπέαπαϊ αγίε ἀο[ιηρὶ, τιθ8- 
οἷο δ μοί8 βἰστίῆοοί σαπέαπαϊο τοζρτη 
ἐπιϊέενο. Ἐπτὶρ. Ττο. 4732, Πρῶτον μὲν 
οὖν μοι τἀγάθ᾽ ἐξᾷσαι φίλον, υδὶ 68: δι- 
ῬΟΉΘΥΡ, Θπαγγαῦε. ἩΕιΝ νυ. 

οὐδὲν ὄρνεον μη ἢ Ἐυβίιηΐι8. δὰ 1]. 
Π. ρΡ. 1078. οσπι. ἐπεὶ καὶ κατὰ Πλάτω- 
να οὐδὲν ὄρνεον λυπούμενον ἄδει' αὐ 
ἦρβα τϑρϑι δὰ Οάνβ. Κ. ρ. 1655. ΕἸΒΟΗ. 

ἢ ῥιγοῖ] Ατασυπ ἔαῖββο ῥυγῷ, οκίοπαιϊέ 
ἵπ Αὐοίληο δά Ρ]αὶ. Οοτρ. οἱ Τπθαε, 
ΒαςπιδηπῈ5 8. 155. Οοπῇ, ὁ) υβά. Οτδπηπ,, 
αν. Ρ. 341. Ηξινν. 

αὐτὴ ἥτε ἀηδὼν καὶ ὁ ἔποψ] [(ὰ Τὰ}. 
Οὐηἑΐβδὶβ νογοὶβ καὶ χελιδών" α|8 ἰδιηδῃ 
ΑΪ18 πιΒΠ 8 ἴη ΤηλΤρ, δἀβοτίρβιί. 5.100, 
Τπησανοὶ, αὐτὴ ἀηδὼν καὶ ἔποψ. ΕἸβοη.. 

ἀηδὼν καὶ χελιδὼν] Νοίυπι ὁ ἔα θυ κα, 
Τοτοο, ΤἬγδοίεθ γορϑίη, ἴπ ἀρΌρηπι, τχὸ- 
το Ῥιοσπθη ἴῃ Ἰυβοϊπίαηι, Β)]Ό5Π 08. 80- 
τούθη ῬΠ]ἸΟτπ Θ᾽ απὶ ἴτπι Εἰγαπά! ποθὴ 6886 
ΦοῦΨΟΥΒΆ ΤΩ :- αὐδησυδτη πὶ ὩΔτγΔΊΊΟΠ6 νἃ- 

τίδιιε νοΐθτεβ, Υ', Μίθιγβ. 6 Εθρῃ, Ατε, 
᾿!. 4, ὅ. Πειν Ὁ. 

ἃ δὴ φ.1 ϑϑϊῖς 7ᾶπι ἘΪβοῖθγ, βεσυπάαπι 
Ἐοιβίθγαπι οχ Β88, 2. εἱ ϑδιοθεθυ Ν8, 
Οχοη. 5. τοϑροποπίοια : δοοθάϊε Ταῦ, 
γππὰ, ἃ Β, Ν ποι, Α Β, εἰ γεγο Βῖσα- 
Ϊα. Ὑύυϊρὸ οβὶ ὃν δὴ φ. δήυτυ. 

μαντικοὶ] Ορρίδη. Οσηβδρ, ἰϊ, 647. 5. 
Οὐκ ἄρα τοι μούνοισιν ἐν ὀρνίθεσσιν ἔασι 
Κύκνοι μαντιπόλοι γόον ὕστατον ἀείδον- 
τες. Αὐβοῦν!. Αρδαι. 1458. ἡ δέ τοι, 
κύκνου δίκην, Τὸν ὕστατον μέλψασα θα- 
νάσιμον γόον. ἴϑπᾶς οτγαῖϊο εἴ νοχ, ΄υᾶπι 
αυΐξ ταοττὶ Ῥτορίπασιβ στε τ, ἀϊοίτυν 
κύκνειον ἄσμα" ν. ΑΡροβίο!. Ῥάγαιῃ. χὶ, 
64. εὐ ἰδὲ Ῥαηῃξηυβ: Πἰορεηῖδπη, ν. 37. 
Ἀρρεπά. δος. ᾿1. 21. εἰ οηπθα δρυὰ 
Οἷς. Οταΐ. 1. ἢ. Ἐχίαῖ ἀθ ανίδυ5 Αμο!- 
Ἰϊπῖ8, ΟΥ̓ΡΤΟ δὲ σον, ρϑου]  Ἴατὶβ ἀἰβθογίδ- 
εἶο Οὐτποί, οὐτία [) ρ88}6 4, 1725. ΕἼΒΟΗ, 

ἄδουσί τε καὶ] Οπιϊδὶε τε συπὶ ΤΡ. 
Β0Ρ.---Ἰοχ δια ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρ. 
ἤδη, Ψ΄. Η. 1. 14. Πεπίστευται, ὅτι 
ἄδει (ὁ κὐκνοΞῚὺ καὶ λέγουσίγε, αὐτὸν μά- 
λιστα ἐκεῖνον εἶναι τὸν χρόνον εὐφωνότα- 
τὸν τε καὶ ῳδικώτατον, ὅταν ἧ περὶ τὴν 
καταστροφὴν τοῦ βίου, ειν». 

διαφερόντως ἢ] αρὶβ χιαπι, αἱ ἀ6 
τορ. νἱἱ, ρ. 538, Β, πείθεσθαι αὐτοῖς 
διαφερόντως ἢ πρότερον, καὶ ζῇν κατ᾽ 
ἐκείνυυς. ΑἸϊα5 σοηϊῖνο νοτθατω Ἰυηρίτατ, 
νοοῖ ἀο Ἰεσα. 1". Ρ. Ὅ85. 0), ἡ τοῦ στρα- 
τοπέδου---κατασκευὴ--- καλῶς ἐδόκει ἀνευ- 
ρημένη καὶ κατακεκοσμημένη καὶ διαφερόν- 
τως τῆς ἐπὶ Τροίαν ἀφικομένης. Ῥοτιπᾶς 
δἴαιο νεήλιπὶ διαφέρειν, αυοα να]ρὸ ρ6- 
πἰτνιπι δ βοϊβοῖς, ἱπέθγάυτα οἵ ματι συ δ τα 
ἢ σοταϊίοιῃ παρθεῖ, Χοπορῖ. Ηε] επ, ἢ, 
4. 14. ἐνόμισαν οὐδὲν διοίσειν τὸν πόλε- 
μὸν ἢ εἰ γυναιξὶ δέοι μάχεσθαι. ΑπΆΡ. 
1. 4, 33. πολὺ διέφερεν ἐκ τῆς χώρας 
ὁρμωμένους ἀλέξασθαι ἢ πορευομένους 
ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. ἩΕΊΝΟ. 

᾿ 
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Υ “ “ἡ , " Ὁ “ ΄ ΕΝ »" ὕ “ 
μαι ὁμυδουλός σε εἰνῶὶ τῶν χυχνὼν καὶ ἐέρος τοῦ ἄυτονυ 

θεοῦ, καὶ οὐ χεῖρον" ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ 
δεσπότου, οὐδὲ δυσθυμότερον αὐτῶν τοῦ βίου ἀπαλλάττεσ- 

τς ἢ, δῖ. θωι. ἀλλὼ τούτου" γε ἕνεκα λέγειν τεῦ χρὴ καὶ ἐρωτῶν δ 

σι ἂν" βούλησθε," ἕως ἂν οἱ ᾿Αθηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἐνδε- 

4.36. Ὑ, χα. Καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὁ Σιμμίας" καὶ ἐγώ σέ σοι 

ἐρῶ ὃ ἀπορῶ, καὶ αὖ ὅδε, ἣ οὐκ ἀποδέχεται τὰ εἰρημέναι. 
ἐμοὶ γὰρδ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, περὶ τῶν τοιούτων ἰσως ὡς 
περ καὶ σοί, τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίῳ ̓  ἀδύνα.- 
τὸν εἰνω! ἢ παγχάλεπον, τι, τὸ μέντοι αὖ τὰ λεγόμενα! 
περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ" παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν καὶ μὴ προα- 
φίστασθαι, πρὶν ἂν πανταχῆ σκοπῶν ἀπείπη τίς, πάνυ" 

1,.---ὐ ποὺ οἶμαι ΠΦΕ οἱ ργ Δ.---ν τε ΓΛΞΟΘΉΠ,5, ὁπὶ Ε : γε ὃ-ς.-- χείρων Δ.--- 
Υ τούτων Ὁ.--- τι 6..-- καὶ α.---Ὁ βούλησθε ἩΓΛΈΠΦΟΙ. οἱ οοτ Ὑ: βούλοισθε 

Ὕ 
᾿ς͵--ε ἂν β(ἀ ΓΔΦΕΘΗΙΔΑ.--- ἃ οἱ κἀὰ οοὐ, Αὐρ.---5 ἐγώ τε Δ, ἔγωγέ ἘΞΠΎΗ..-- 
Γ ἔμοιγε Δ.--- γε Π, ἀεἶδὶ 6.---" νῦν οπὰ Ο.---ἰ χαλεπόν ΔΕ.---ὖ τὸ μέντοι τὰ λε- 
γόμενα ΓΟΕΘΗΙΙ, εἰ οοττ Δ, τὸ μέντι τὰ λεγόμενα Δ, τὸ δέ τοι αὖ τὰ λεγόμενα ᾧ5, 
τὸ δὲ τοιαῦτα λεγόμενα (εἰ δὲ αυϊάεπι (ο1τ) Π,---ἰ οὐ ΔΕϑ8.---ἰ μὴ ὁπ) 5..--ὸιῪ παντα- 

8. 78, αὐτὸς ἡγοῦμαι) Τὰ. αὐτός που 
οἶμαι. Ἰεϊπάς ροβὲ ὁμόδονλος ρτὸ γε 
εχ Αυμρ. 6{48. 2. τε ᾽πὶ ἀεάεταὶ ΕἸ56 ἢ. 
ὁμόδουλον Αἰέοσυτι ε886 νοϊυπὶ ΘΟταπιπια- 
τοῦ ρῥῖὸ σύνδουλον. Ὑ14. Ματ, Ὑ ποτα, 
δκ. εἰ ῬΟ]]οχ ἢ}, 81. Ηξινν. 

ὁμόδουλος}] εβρεχὶί δὴ ᾿νπῆς Ἰοσῦτη 
ῬΙυίάτομυ5 ἀ8 βοϊοιτῖα Απίπιαὶ. ρ. 97ὅ. 
Β, τ. 11. ἰδίᾳ δέ φησιν ὁ Σξωκράτης ὁμόδου- 
λον ἑαυτὸν ποιεῖσθαι τῶν κύκνων" ἰϊογνα 8 
Ῥοτρῃυτῖυβ ἀθ ΑΡδί. Δηϊηδὶ. 1:1. 16. μ. 
119. Οὐδὲ Σωκράτης---οὐδὲ παίζων ὅμο- 
δούλους αὑτοῦ ἔλεγε τοὺς κύκνους. ΕἼΒΟΗ. 

ὁμόδουλός τε] ϑ8ιῖ. γἱπά, Ο, Κδι. ἃ, 
εἰ Ἐοτβίεγ οχ Βη8. 2. εἰ Βίορωο. ἥν τι. 

οὗ χεῖρον ἐκείνων μαντικὴν ἔχειν 
Απεϊαυϊαβ μαΐϊαραῖ, ἱποβδὸ τουτὶ δητθα8 
ΓΒ ρΊἢ, ΘΒα 6 ὨΘΡοθαὲ γαῖα, αἱ ἰη Ηδο- 
ἴοιε Ἡοταογῖοο, {{]. Χ. 368.) ργωάϊοθπίθ 
ἱπιετιίσν ΔΟΒΠ, ἀρρᾶτγοῖ, ΟΟΤΤΙ,. 

ὅ,τι ἂν βούλησθε] ϑ8ϑῖς ῥτὸ βούλοισθε 
Δυρ. εἰ Τυῦ.---ξως ἂν οἱ ̓ Αθην. ἐῶσ. ἕνδ. 
Ἡᾳας ηὐυπι νυἱρὸ 58ἰς 16 τὰ ἕως ᾿Αθη- 
ναίων ἑῶσιν ἂν ς ὥνδεκα, ἴπ φυΐδυ5 
τη λ]6 ἀφοβὲ δύ. οἱ δὲ ρυβθίου τυόγοτα δα α]- 
τὰς Ἰβιιαὰ ἄνδρες, ἃ Ρεοιεδηδία ἀδαϊε δχ 
Αὐρ. ΕἸβοβοσ, ρτὸ ἐμοὶ γὰρ Τυῦ. ἔμοιγε. 
Ἡξκινν». 

ἀδύνατον ΟἸνταρ. ᾿Αδύνατον μὲν τοῖς 
πολλοῖς, παγχάλεπον δὲ τοῖς ἐλαχίσ- 

τοις. ἘΟΈδτ. 
τὸ μέντοι αὖ τὰ λεγ. ἘἙΔά, νείξ, αὖ- 

τὰ λεγόμ. αιοᾷ Οοτπαεὶ πιοπϊέα ᾿π αὖ τὰ 
τεοίδ τηυίανι Ξίορῃ, αὖ ἢ, 1, Θϑὲ δα αἰέενα 
Ῥαγέε. Α Οοὰ. Αὐρ. νοουΐα ἢξδς δϑεβὲ, 
Ἦξικν. , 

προαφίστασθαι)] ΠΙυΐ ἰρδουπι νεγθαπι 
γοπἹ τεϑε το, οδάεη ἤσυτα 4ὺὰ (ἱο. 
ἀϊοῖς, “ γβ ἶσθ αὖ ἱπβιϊσυίο ἢ οἵ δρυὰ 
}υτβοοπβο! 8, “ σϑϑῖτθ᾽ οϊοϊίυγ ἰ8, χαὶ 
Ρϑοῖϊβ σοηνθοι 5 πιϊπίηθ δίδί, Νίδιμπνᾶ 
οὐδαν αἰοσυμίαγ “ τΟΒΙγθ,᾿ ὅππι δες 
Ἰδβουπί, ΘΕΈΠΈΑΝ: 

καὶ προαφίστασθαι)η ϑοουϊ βυτηῦβ 
Βιοριδταπι οἱ Ἐογβΐθγυτη ἢ ἡσδην 18 οῦ8. 
τοὶ ἴδγθ οἵἴηηθβ Α14. Βδ885. υἱτάηαο, ΕἸοῖπ, 
Απηβερρ. ἐΐδαν ποϑί οἴμπεβ Αϊπᾶ, οἱ 
ψεποῖῖ, ἴΐοτα Ψογβῖο βίςαϊδ καὶ μὴ προ- 
αφίστασθαι: αὐδη) Ιδοοποιθ ΕἸΒΟΒΟΥ 
ταδίαγ, ααδβὶ ἐχ μ᾽ απδιϊοῃθπι 118 πιοᾶο 
ἀϊοιῖ! παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν" αι ταῦο. 
Ρτοθδηάα οββεῖ, εἰ σοπβίαγεί Ρ᾽δίομοπι βὶς 
βοτ ρβίβϑο: παπς δὲ βογὶρίατα δ ἱπίθγρτο- 
ἰαϊῖο τορυάίδπάα νἱάείυγ. Οείθταπι ἱπ 
5ταπιτηδίϊοδ τίς Οτθθοβ, ἰοσυ5 ἀθ ρδτιϊσα» 
ἰάτιια ποραπίυπι βυηίαχὶ, ὉΠῸ3 6ϑὲ θχ 118 
Ἰοοΐβ, ᾳαὶ ποπάσυπι δα οετίδια ταιϊϊσωθμι 
ἀεβοηριϊ βυδί. λιλῥὰν δῶ 

καὶ μὴ ασθαι ἢ πὶ ᾿ἶδτο- 
ΤΠ ἔξγα Ἀν ατης θῇ Αὐυρ. Τὰν. Ῥαν. Κα 4. 
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6 , ΥἈ, ᾿ ὃ ᾿΄ ἡ δεῖ Ν ἈΝ »Ν Φ , , 

μαλ κοῦ εἰνῶς ὧν ξ0 6" εν γὰῶρ περι αὐτῷ ἐν γέ τί τοῦυ- 
“ ὃ ’ θ Ρ θ -" Ὡ ᾳ Μ Ἄ ε "»"Ὃ “ἃ ᾽Υ “ 

᾽ ᾽ - τῶν ὁ ιωπράξασ' αι, ἢν μαθεῖν ὁπηΐ ἐχει ἢ εὑρεῖν, ἢ εἰ" ταῦ 
τὰ ἀδύνατον, τὸν γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων" λόγων" 
λαβόντα καὶ δυσεξελεγκτότατον," ἐπὶ τούτου" ὀχούμενον, 
᾿ “ 

ὡς περ ἐπὶ σχεδίας" κινδυνεύοντα, διωπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ 
᾽; 

μή τις᾿ δύναιτοῦ ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον ἐπὶ βε- 
’ ν Ἀ -- 

βαιοτέρου ὀχήματος ἢ" λόγου θείου τινὸς διωπορευθῆναι. 

χοῦ Ἐ.--- πάνυ μοι δοκεῖ μαλθακοῦ ᾧ.--- ἀνδρὸς εἶναι ᾧ.---» καὶ 1,.---ὦ ὅποι [.--- 
Γ εἰ οπι].----5 ἀνθ ρώπων Δ.---ἰ λόγον ᾧ5.--- δυσελεγκτότατον ΔΦΊ, δυσελεκτότατον 
8.--- τούτω (.--α σχεδὶ 1.--- χε 1.--- δύναται τὸ Δ.---ὖ ἢ ὄντως ἘΠ.--- τινὸς 

ΑἸά. εἰ Β8985, εὐὔταρῖο τηυπἰίατη μὴ 
ϑυοσίογθ (ΟΥΠΆΠῸ ο]εςῖξ Ξιορμάπαβ, τοὺ- 
ἴε Ροβε!ταϊηῖο τανοσᾶνὶε ΕἸβοποτ, Ἐχ- 
ῬΙσαπίωτ ἷβ καὶ μὴ προαφ. πρὶν εἰς. 
ριωϑοθαά, παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν, αὐἱθὺ8 
βὶς αυοαὰ δὐάϊ ροίοτδηϊ, παντὶ τρόπῳ 
ἐλέγχειν μὴ προαφισταμένους πρὶν ἂν π΄. 
Ηεινρ. 

ἢ μαθεῖν ὅπη ἔχει, ἢ εὑρεῖν) Απὶ αὖ 
αἰϊὴα ἀΐδοογε, αἰ ἐμδιηι ΡῈ 86 φιανεπαο 
ἐπυοδηΐγε. Νᾶτα μανθάνειν ἀϊσπηίοτ αυ]- 
ἀεπὶ βιιθίπᾶθ οἰΐϊαπι αὐ: ΡῈ πὸ8 ᾿'ρβὶ 
ΠΘρΠΟΒΟΙ 8, ΤΆΠΙΘΠ ΡτορΓῖδ ποίΐοηδ γὸ- 
ἐρσίυν δὰ διδάσκειν, ἀέρα: δὲ Βα {γ68 
σεηβεπίωυγ δὰ οορπίύοποπι νἷββ, ἀΐβοῦγε, 
ἐπυθηῖγο, αἰυϊπέξιιθ αἀοοίρετε: οἱ ἴῃ 118 
ΘΟΡΒοΟΙ 5. βεπίθηςία ἀρὰ ῬΙαίαγοι, ἀθ 
Ἑοτίαπα Ρ. 98. Α, Τὰ μὲν διδακτὰ μαν- 
θάνω, τὰ δ' εὑρετὰ Ζητῶ" Τὰ δ᾽ εὐκτὰ πα- 
ρΡὰ θεῶν ἠτησάμην. γυτυ. 

εἰ ταῦτα! ΤῸΡ. ἢ ταῦτα Αὑρ. ἢ εἰ 
ταῦτα ἀδύνατα. Ῥαιτιοηϊά, ἃ, 64, ταῦτα 
δὲ ἀδύνατον ἐφάνη, αὶ νἱά. ποῖ. Ηειν». 

τὸν γοῦν βέλτιστον] ὙὍὰ. τὸν γοῦν 
ταῦτα βέλτιστον, τορυρσηδηίΐθ βαηιοπιϊα, 
Μοχ ΤῸΡ. δυσελεγκτότατον. ΕἸΒΟΗ. 

ἐπὶ τούτου ὀχούμενον, ὥσπερ ἐπὶ σχε- 
δίας} Τπξδίον Οἴφοτο αβο, 1, 30. “ ἴτἃ- 
ὰ6 ἀπθίϊβη5, εἰγουπιβρεοίδηβ, Προϑ (818, 
τη ἰὰ δάγοτγβα τονοσοπ8, ΚἈπ]υ8πὶ γα 8 ἴῃ 
ΠΙΆΤΙ ᾿π6 50, ποβίτα ψϑθλτογ οταίϊο.ἢ 
Ἐπ Βοὺ εἴ αἰΐα ποίανὶ: θθανῖ8β, ΜΙ είαρμο- 
τὰ ἀυοία 6χ ῥτονοτθῖο ἐπ᾽ ἐλπίδος ὀχεῖσ- 
θαι, αιὸ υβι15 οβδὲ Ῥ]αΐο 18ρ. 11], ρ, 594. 
Ὁ. ἐπὶ δὲ τῆς ἐλπίδος ὀχούμενοι ταύτης 
εὕρισκον καταφυγὴν αὐτοῖς εἰς αὑτοὺς μό- 
»νους εἶναι καὶ τοὺς θεούς" ἀἰϊοϊίυν ἀα Αἰῃ6- 
πἰθαβῖθυβ ἃ οιχθ Ὀ6 10 ρϑίϊβ: χαρὰ 
τορος Απβεάε9 Οὐ, Ρ]αΐ, ἷν. Ρ. 282. 
ῬΙυΐάτομα5 Ααν, Ἐρίουτ, Ρ. 1003. Ἐ, 
στη Ἰοσυπι ἐγαοίαι, ρίητα ἀϊοιϊοηΐβ 6χ- 
ΘΡΙα Δρροόπθηβ, Ἰδοκεηατγ, ὨὈἰδίθ. 
Ἐταραι, ατρ. Ρ. 240, ΡΙυίλγοι, δὰ 

Ἐχι]ο Ρ. 600. Ώ. οὗ ἀεὶ τοῦ μέλλοντος 
ἐκκρεμάμενσι καὶ γλιχόμενοι τῶν ἀπόντων, 
ὡς ἐπὶ σχεδίας διαφέρονται τῆς ἐλπίδος, 
Οὐοπίογαίϊυσ ϑοποίι, δ Ῥτονεσῦ. ϑυϊά, 
Ταῖς εβὲ Ατιβίορ)ιδπὶβ ἔταρτῃ. Οοτν δα ϊβ 
δρυά Αἰδιοη, χὶὶ, ἢ. ὅ5]. ὦ, Αἰερί πο 
εἴ ποβ Βιθ]οίῃ, Οτῖῖ, Ῥαγὶ, νυἱ, Ρ. 102, 
Ἦγυττ. 

διαπλεῦσαι τὸν βίον] ϊοξοποπι δί- 
ἐρεταπε Υε65. δά Ηετγούοι, ν. 6. Ρ. 422, 
εὐ Τουρ. κὰ 5υ]α, 1, Ρ». ῶ0. Ὑνττ. 

ἢ λόγον θείον τινὸς διαπορευθῆναι] 
Ῥιοϊπια αἀγριπιεπίμκι, αἰοῖπα ἀδηποη- 
βἰγαξῖο, βαρ οὐ Ὁ Γ ΟρροπίταΓ τηοᾶο ἀΐο- 
418 ἀϊυπαηπὶβ ταϊϊοπέδιιβ: πεὸ αὐἱά δτγοδπὶ 
800 Πῖ5 νϑῦθὶ8 αυδτθηάυτῃ ; αυοα νοιθ- 
ταπὶ αυϊάδπι, ταΐεγοπίθβ 14 ποπιθπ δά 
δυτίρέαμι οΥγαξίοπεηι αἰοίπαπι, πρὸ ΒΑι}8 
δἰἰεπάφπίοβ του λόγον δὲ ταξίοπει 
εἰ ογπξίοποθπι οἰρηϊῆοατε, Θεῖος λόγος 
781} 8πί6 Ῥ]δίοποπν αἰϊεΐιβ Ηδσυδοίο, 
ἀρυὰ Βοχίυμη ΕρΡ. Δάν. Μδιῃ, νῇ. 126, 5. 
Θχρ! τοἶτο ποῦ ὶΒ δὰ Ῥ] υἴλτγοῦ! Θυεοϑε, Ρ]βέ, 
ἷ, Ρ. 999. Ὁ. ἵπ Βιδιίοιμ, Οτίε, Ῥ. ἰχ, ρ, 
20. [Ιηάθαῦθ σεϊεργδίυγ ϑίοϊοὶβ ν. τ, 
Ομγγβῖρρο δρυὰ Οἷς, Ναῖι. Τθοσ, 1, 15, 
εἰ Τϑῖος. ἴ.. νἱῖ, 184. Ιπ Οτρἶοο ποῦ! 
Ῥτγαριηθηῖο ἀρυά (Ἰδιηθπέθπι ΑἸδχ. Ῥτο- 
ἱγερῖ. Ρ. 48. Ο. εἰ Ἑυβοῦ, Ῥτρ. Ἐνδηρ. 
χίπ. ᾿. 686. Εἰς δὲ λόγον θεῖον βλέψας, 
τούτῳ προσέδρευε, ᾿Ιθύνων κραδίης νοερὸν 
κύτος, εὖ δ' ἐπίβαινε ᾿Ατραπιτοῦ κ. τ. λ. 
οἵν ααοπὶ ἰδυά αν Εοτβίον δὰ ἢ.}, Ῥ]αϊοπὶ 
ἴῃ Ἑρίμοτιϊάθ Ρ. 702. Ο. Ἰθεὺβ οτεδΐοσ 
σορποπίπδίυν λόγος ὃ πάντων θειότατος. 
Ῥῃφάοηϊβ Ἰοσαπὶ ἱπιϊΐδηϑ ῬΙυΐδγοῖνι8 58ὶ- 
τα Ποῦ αὐχὶὶ θεῖον δόγμα, Δὰν, Ἐρίοσατ, 
Ρ. 1108. Ε, καίτοι νεὼς μὲν ἐκπεσὼν ἐπι- 
βάτης διαλυθείσης, ἐλπίδος ὀχεῖταί τινὸς 
ὡς γῇ προσέξων τὸ σῶμα καὶ διανηξόμενος" 
τῆς δὲ τούτων φιλοσοφίας ἔκβασις “" Οὕὔπη 
φαίνεθ᾽ ἁλὺς πολιοῖο θύραζε᾽" τῇ ψνχῇ, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς ἠφάνισται καὶ διέσπαρται, καὶ 
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[8. 19.} Καὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ ἐπαισχυνθήσομιαι ἐ ἐρέσ- 

θαι, ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδὲ ἐ ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι 
ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὅτι νῦν οὐκ, εἶπον ἃ ἐμοὶ " δοκεῖ. ἐμοὶ γάρ, 
ὦ “Σώκρατες, ὑπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς τόνδε σκοπῶ 
τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς εἰρῆσθαι. Καὶ ὁ 

᾿ἸΣωκράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, ἀληθῆ σοι Φαίνεται" 
ἀλλὰ λέγε ὅπῃ δη οὐχ, ἱκαγώς. Ταύτῃ ἔ ἐβδιγῖς ἢ ὃ ὃς, 

ἥ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας ἄν τις καὶ λύρας σε" καὶ χορδῶν 

τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον' εἴποι, ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν 
σιϑ χαὶ ἀσώματον καὶ πάγκαλόν {τ} καὶ θεῖόν ε ἐστιν ἐν τῇ 
ἡρμιοσμένῃ λύρᾳ, αὐτὴ δ' χ λύρα" καὶ αἱ χορδαὶ σώματά! 
τε καὶ σωματοειδῆ καὶ ξύνθετω καὶ" γεώδη ἐστὶ καὶ τοῦ 
θνητοῦ ξυγγενῆ."" 

θείου 8.-- ἐμοὶ ἹΞΠῪ : μοι 5.---α ἐδόκει ΔΦΟΞΒ εἰ τὴρ 1{.---ὰ ἢ 
"ς.---ὖ χε ὁτὴ α.---ἰ λόγον τοῦτον ΔΟΞ.---Ἔ τι οι ΓΛΟΕΗΙ1,.---" δὴ ἄρα Δ. 1: ἤδη 

ἐπειδὰν οὖν ἢ" κατάξη" τις τὴν λύραν ἢ 

δὴ Εοτβίθγῃβ : Τὴ 

--ὄ1 σώματά ἈΔΕΈΠΥΦΟΞ: σῶμά "ς.---ὁ. ξι ἘΠΥΟ.---Κ καὶ ἸΔΙΠΦ, γε καὶ 1,: τε καὶ 
. ἐστι 

ὃς͵-- ! ἐστὶ καὶ ἸΓΔΛΛΕΠΥΟΘΗΙ, εἰσι καὶ 1,, εἰσι καὶ ΦΟΘ4 : καὶ ἔστι ὃς.--- θνητοῦ 
καὶ ξυγγενῇ Δ.--- ἢ ὁ; Φ.--- κατατάξη ρτ Δ, κατεάξη οσιτ Δ.---Ρ διατέμῃ ἢ καὶ 

προαπόλωλε τοῦ σώματος" ὥστε ὑπερχαί- 
Ῥειν τὸ πάνσοφον τοῦτο δόγμα καὶ θεῖον 
παραλαβοῦσαν, ὅτι τοῦ κακῶς πράττειν 
πέρας ἐστὶν αὐτῇ τὺ ἀπολέσθαι καὶ φθα- 
ρῆναι καὶ μηδὲν εἶναι. Οὐ] 188 Ἰοοῖὶ Ἰπἰεῖιιπὶ 
51 οβϑί οχ Ἴ ταρίοο βυτηίαπι, αυοα Βαβρῖοδ- 
τον Ὑ ἈΙοΚοπᾶπιυβ δι. Ρ. 240. ᾿ορθη- 
ἄτυχη ἰδιπθη ἐπ᾿ ἐλπίδος, υἱ ἀἀϊκβοίυϊο 
τότε ἀϊοσίαπι σὰ 510110 δοσομιτιοάανοης 
ῬΙαίδτοῖιβ, αυΐ ἴῃ ρΡοθίδ νϑυβὰ ποτὶ, 
Βάτης λυθείσης ἐλπίδ' ἐποχεῖταί τινι. 
Ἅγνυττ. 
ἢ λόγου θείου τινος] ΕἸΣ 8 τόσ τε- 

δἰσιίαπ ααυπι μοβὲ 116 τὸν γοῦν βέλτι- 
στον τῶν ἀνθρωπίνων Ἀόγ. πἰΠ1] 6886. Ρο8- 
δὲϊ πἰδὶ Ἀόγος θεῖός τις, ἰπ Ὑἱ το σοτίθ εβὲ 
ἰδιααὰ ἢ, πυβαθδπὶ ἃρυα ῬΙδτοποπι βἰ πη - 
ἰδβυς βοτρίοτοβ οχρ ἢ! σαπαϊ νἱ Ῥοβίταπι, 
Αἴηασς τσΐζυτῃ μος ἢ λόγου θείου τινὸς (0 
σσμ βαβρδοίαμι πορὶβ ἐδ ἔγαιιθ νϊάθτε- 
ἴτ᾽ ἰδ ἀυβιποῦ!, 40.8}}5. τἀ παπᾶπι Οτρῃοὶ 
σοπῆπχι {1 ἀρυᾷ ΟἸδην, ΑἸοχ, Δάπιοη, 
κὰ Θεπί. ρ. 48. Εἰς δὲ λόγον κι τ. Ἀ. δι 
ἔδιπθη 50ΒΡ᾽ ΟΌποιη ἴρδυπν πος τινὸς Ε6- 
νδῖ, ΠΟ β88Π6 ἃ Ρ᾽οββαίοτθ Ῥτγοίθοι πη, 
Ὦδηπο Ἰπες Ἔχ Ποδεῖο, βὶ οχρυπιχογῖς μος ἢ, 
ἃ Ῥ]αίουϊοὶ 511} ρετβριευλίδτο δοοτγοῖ, 
ϑεῖον λόγον δαΐοπι ἢ. 1, ἃ Κἰπιπηῖα αἰεὶ 
ορίπον θείᾳ μοίρᾳ προσγενόμενον, ου}08 
ἀ}}6 ϑοοσταῖε πη βασι σοημοίθπι ΔΓ ἡ ἔγαθδ- 
ΤΌΓ, ποη, υἱ νἱδιιπὶ ἘΥΙϑίοτο, 6 την βοτίο- 

ταπι ἀοσίηπα δυσέυπι, ΗξεικΡ. 
διαπορευθῆνα!ι)] ὅ8΄ εὐπὶ Ἐσὰ. (οἀᾷ. 

Αὐυρ. Τυθ., ῥγὸ αυὸὺ β'πθ ἴάομθα σβιιβᾶ 
ΕἸΒΟΙΊΘτ. 6 τπδτρῖπε Βδ5, 2. ἃ Μεϊθοπῖο 
διἰδοτ!ρίαμ) διαπορθμευθῆναι ἱπνοχῖε, Βά- 
νοσδίο διαπορθμεύειν ἴπ Β]αίοπ, ϑγιηροβ. 
8. 28. Ηειν. 

δ. 19. ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις] 
Βοῦθ δὰ βοπβῦμη ΕἸοϊπαβ: ρψγώϑογεϊηι 
γίνει αἱ ἤοο ἴρβο πο αἰἰπονἐεγ δ. - Ἐμοὶ 
μὲν γὰρ εἴς. Ῥαπίουϊα μὲν δοσεδββὶς ὃχ 
Αὑρ. --πρὸς τόνδε σκοπῶ. Νλιη βυρτα 
Ἐέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλή- 
λὼ διαλέγεσθαι ἀἰο. Ηξινν. 
ἢ δὴ καὶ περὶ ἁρμον.) Ἑδά. εἰ σοὰά, 

ἤδη. ΠΙυὰ 6χ σογία Ἐογβίθτὶ Ἡφλλδηρατος 
ἘΙΒΟΠπαβ. ἡποαπδ τϑοθρῖΐ, »ν τι 
καὶ ἀσ. Ομμπδι τι ἀνα, ΠΕ υμηῇ 

πάγκαλον) ῬΟ]Ιυχ νἱ. 1602. τὰ μέντοι 
ἐκ τοῦ παν σύνθετα---καὶ ὧς Πλάτων, 
παγκάλη, πάγκαλον. ΕἼΒΟΗ. 

σώματά .τε}] ϑιῖς Ἐογεῦεγ. οχ 85. 
υἱτληῦθ εἰ ΕἸοῖπο, Αοοσάυπε γ πα. Α 
Β Ὁ Ε Ε. Τὰ. [Ραγ.] ψυϊροὸ σῶμά τε. 
Ψοτβῖο Ξἴσυϊα, δογΡΟΥ 6 δὲ φοΥΡοΥεα. 
γυτι. 

σώματά τε---ὀστὶ καὶ τοῦῇ Τία οὐπὶ 
Ἐουβίοτο ΕἸβοῖ. ὁοχ Αὐρ, Τυῦ. οἱ 88, 2. 
Ἐχ ΑΙΔ, οἱ 88. 1. Βίθρῃ, οὐϊάογαϊ καὶ 
ἔστι. ἨειΝΌ. 

κατάξῃ}] Ῥοτ, κατεάξῃ. Ὅὲ Οὐοτα. ξ. 
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διασέμῃ» ἢ καὶ διαῤῥήξῃ τὰς χορδάς, εἴ τις δμσχυρίζοιτα 

τῷ αὐτῷ" λόγῳ ὥς περ' σύ, ὡς ἀνάγκη ἔτι εἰναι" τὴν ἀρ- 

μονίαν ἐκείνην καὶ μῆ ἀπολωλέναι" οὐδεμία γὰρ" μηχανὴ 
[ὦν] εἴη σὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι διεῤῥωγυιῶν τῶν χορδῶν 
καὶ τὰς χορδὰς θνητοειδεῖς οὖσας, τὴν δὲ ἁ ἁρμιονίαν ἀπολω- 
λέναι τὴν τοῦ θείου τε καὶ ἀθανάτου ὁμοφυῶ" τε καὶ ξυγ9 
γενῆ," προτέραν τοῦ θνητοῦ ἀπολομένην" ἀλλὰ φαίη ὡς" 

ἀνάγκην ἔτι που εἶναι αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ πρότερον" 
τὰ" ξύλα καὶ 

Π, διατέμῃ ἢ ΓΛΦΟΈΘΗΙ,9 : διατέμῃ καὶ "-.---« αὐτοῦ Ἑ.--- 
“τὶ οὐδὲ . μία τις Γ.---" ἔστιν Ἡ, οἵὴ Ε.--- “περ καὶ σὺ ᾿-" εἶναι ἔτι 1,8. 

φυᾶ , δύων Φ: ὁμοφυῆ "-.-- 
λυμένην Ὑ.--- ὡς δὰ ΔΟ6 δὲ τὸ Π.---α ἀνάγκην Π΄: οπι 1). 

τὰς γορδὰς κατασωπήσεσθαιδ πρίν τι ἐκεί- 

τ ὧπερ γτ εἰ ὁοτ ὕπας 
μο- 

τ ξυμφυῇ ᾧ, ξυμφυῆ 8.--- ἀπολλομένην ΦΗ͂, ἀπο- 
-Ὁ πρότερα ΤΊ.----- καὶ τὰ 

Ἐ.--᾿ τε καὶ ΔΈΥΦΟΒ δὲ βυρτα νϑγβπι 7{.---ὸ κατασήπεσθαι ἴ,, καὶ κατασαπήσεσθαι 

ὅθ. κατεαγῆναι. Τιγ8ῖ88 Αροΐ, οοπίΓ, 
511}. Ρ. 159. εὐ. ἈςεἸβΚ. κατεάξαντες. 1016. 
Ρ- 166. κατεαγεὶς, υδὶ νἱὰ, ΤΑγ!, Ἐπ απὸ 
ἰδτθθη σοάϊσε τεοῖροτο ἀυθιίανί. Η ιν Ὁ. 
ἢ διαῤῥήξῃ) Ψαϊρο καὶ διαῤ. αὐδ5ὶ ποῖ 

5818 δἷς αἰϊδγυΐίγιπι, τὸ διαῤῥηγνύναι δαϊ 
τὸ διατέμνειν. ἴῃ Αυρ. εἰ Ρᾶτ, τερογίιπι 
ἢ Θχρτεβϑιὶ οἰΐδαι ΕἸοπαΒ : τεὶ 68 ἵπ- 
εἰαετὶξ βῖυε αἰδηιρεγὶξ. Ἠπιν Ὁ. 

εἴ τις διϊσχυρίζοιτο ] Π5Ὸ ἀξαὰ8 δὰ 
νεσῦα πρίν τι "ἐκείνην παθεῖν Ῥτοίδβῖπῃ, 
σοπεϊποπί, οαἱ μθγ Αγ θδὶπ 481 48 ἢ- 
ἄδιπ δα]ϊοϊυπίων ἀδίπὰθ ᾿ξεο καὶ γὰρ οὖν, 
ὦ ἸΣώκρ.----ἢ κατασαπῇ : ταϊῃ ἀδηλμπι ἀρο- 
ἀο518 ᾿πίθγίαγ δ, βεᾳ. 'νετθὶς ὅρα οὖν πρὸς 
τοῦτον τὸν λόγ. ἴῃ αυϊθυβ οὖν, αἴ 8οϊεῖ, 
τ δτγαρίσμη βοππόπεπν σοηΐδχιξ, ὅδ’ ορ- 
{τὴ6, αὐ ἴπ βαγπιομθ ἔμ 18τ, οομῶτγοξ 
οτδίϊο. Βεικν. 

ὥσπερ σὺ] Ηΐς ποτα σὰ δυάδοῖοτ 
ΕἸβομεγ ἀθ Ἐοιβίοσῖ σοπ]θοίαγδ γοβογιρβῖῖ 
ᾧπερ; ορο, αυσηι ἴῃ ὥσπερ ᾿ἰδη 5οτὶρεῖ 
εὐϊέίχυα οοπβρίγοηξ, μὐκαῦ Ἀν τὸ μὴν 1 γβιή, 

. 1δ. ἰορϑίυγ τῷ γείτονι ἄρ᾽ οὐχ ὃ αὐτὸς 
ρος, ὥσπερ τῷ πατρί : ϑορδιοοὶ. ΕἸεςίτ, 

δ82. οὐκ ἴσον καμὼν ἐμοὶ Λύπης, ὅτ᾽ ἔσ- 
πειρ᾽, ὥσπερ ἣ τίκτουσ᾽ ἐγώ. 1 γ81λ8 ῥτὸ 
Αὐβίορῃ. θοη. Ρ- 037. ἡγοῦντο καὶ τὰ 
ἐκεῖ ὕμως σφίσιν εἶναι ἴσα ὥσπερ καὶ τὰ 
ἐνθάδε, αἱ ταὶς ᾿λοἰβκῖυβ ὥσπερ ὑποὶβ 
ποία, βαϊλιι8 6586 ἀυχὶ νυϊσαΐυμι ταῖ- 
πεῖ. ἤξινὉ. 

οὐδεμία γὰρ μηχανὴ εἴη] ϑιίθρμᾶπῃ8 
5: βοτίρίυπι Ἰερίβεεϊ οὐδεμίαν γὰρ μηχανὴν 
εἶναι, ἀοπ ϑἰ8βαεὶ ἰὴ νοουΐα γὰρ, φυδηι 
ἴπ γε πιαϊαπάδπι σοπ]θοῖί δ᾽ τα Πΐυπι ἱπηη68- 
ΤΟΥ ἰοσογιπη, αἱ ΡΠ 6Ὁ, Ρ. 58. Α. Ἤκουον 

-Ιοργίου πολλάκις, ὡς ἡ τοῦ πείθειν 
(δύναμις) πολὺ διαφέροι πασῶν τεχνῶν, 
πάντα γὰρ ὑφ᾽ αὑτῇ δοῦλα δι᾽ ἑκόντων, 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ βίας ποιοῖτο. Κοπορῆ, Απαῦ, 
Υἱὶ, 8. 13. ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταὐτὰ, 
ὅτι παντὸς ἄξια λέγοι Σεύθης" χειμὼν 
γὰρ εἴη, καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ βου- 
λομένῳ δυνατὸν εἴη εἰς. Ἠο]ίεπ. 1. 3. 
23. ᾿Αποκριναμένων δὲ τῶν Ἠλείων, ὅτι 
οὗ ποιήσειαν ταῦτα" ἐπιληΐδας γὰρ ἔχοιεν 
τὰς πόλεις" φρουρὰν ἔφηναν οἱ ἔφοροι. 
1υγϑῖα5 Ερίϊαρῃ. ρ. 83. οὐ, Ἄείβκ. τοιαύ- 
τὴ δόξα παρειστήκει, ὡς, εἰ μὲν πρότερον 
ἐπ᾽ ἄλλην πόλιν ἴωσιν (1. ἴασιν), ἐκείνοις 
καὶ ᾿Αθηναίοις πολεμήσουσι' προθύμων 
γὰρ τοῖς ἀδικουμένοις ἥξουσι βοηθήσοντεν 
εἷς, Ηξκινν. 

ἀλλὰ φαίη, ὡς ἀνάγκη ἔτι] [π ἱποοτία 
Ἰοοὶ βοτρίατβ, φυοὰ ορείπιιπι ν᾽ἀαθδίωγ, 
ἀεάϊι9 6 Ῥᾶτγ., ὕαϊρο ἀλλὰ φαίη, 
᾿Ανάγκη ἔτι π. ε. ἴῃ αμΐρυ5. ἀμυτϑελπιθ 
ΒΟΓΠΙΟ ἦτι ἀἰγθοΐδπι, αὐδάν αἱσυοξ, οταίϊο- 
πθπὶ αρὶς, ἀυρ, ἀλλὰ φαίη ἄν τις, ἔτι 
που εἶναι, αυοὰ ἃ Εἰοῖπο φυοαυθ Ἔχρτθθ- 
85, αἱ ᾿ἴᾷ ᾿ς νογξ, ἐδέθ έγο αἱοενεξ, 
αὐΐμις 6886 αἰϊοιδὲ πατμιοπέαπι, πἰπιΐααν 
ἰᾶπιοη ΔΒ ᾿ποθρίἃ ρεποιϊ βέγμοίαγα ἂρ 
ποιοῖ, ΝΙβὶ αυὲβ πἷπο δυϑρίοθίωτ ἃ ΡΙΑ- 
ἰοῦ δὶς βϑογίρίατῃ [αΐβ86 : ἀλλὰ, φαίη ἄν 
τις, ἀνάγκη ἔτι π. ες. υἱ εΐπο ἀδῃούίοτθ 
ΔΒ ἴῃ] 0 ϑοπρίωγεθ ἱποῖρὶδὲ βεγῖθο 11 θοτῖς 
ον δναραγὶ, ἄσηθο νοτθὶβ. ἢ118. ἱπῖτα 
ὅρα οὖν πρὸς τοῦτ. τὸν λόγον ἴπ οτἀϊπειαι 
4:88] τανοσαίμτ, ΗεινΝὮ, 

κατασήπεσθαι)ὴ ΑἸά. Βλ8. 1." κατασα- 
πήσεται. Ἢ" ΠδΙΗ ἰὐνθυο, εἶναι. 
Ειδοη... ι 
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γῆν παθεῖν,--- [8 80. καὶ γὰρ οὖν, ὦ Σώκρατες, οἶμαι 
ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτοϊ ἐντεθυμῆσθαι,Β ὅτι Φοιουτόν" τι 
μάλιστα. ὑπολαριβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, ὥς περ ἐντετα- 

τας 11, 68. ρυένου τοῦ σώματος ἡμῶν καὶ ὶ ξυνεγοριένου ὑ ὑπὸ θερμοῦ καὶ 

ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, κρῶσιν 

εἶναι καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων' τὴν ψυχὴν ἡ ἡμῶν, ἐπειδὰν 

Ὑ.---. τοῦτο οἵὰ 1,.--- ἐντεθυμεῖσθαι 1.---" τοιοῦτό ς.,-- 

δ. 80. καὶ γὰρ οὖ» (ατεῖ ραγίσυ!α 
οὖν Τυῦ.---ἐντεθυμῆσθαι. Ὑιοθθ Αὐυ 
οὔ Επαα, νοῖῖ. ἐντεθυμεῖσθαι, ὭΣ 
ΕἸβοθογ, ὑμα μοῤᾷ ἐνθυμεῖσθαι. Οταίγ!. ξ. 
45. οὐ φιλόσοφόν σοι δοκεῖ εἶναι καὶ εὖ 
ἐντεθυμημένου, ὅτι οὕτω μὲν ἂν κατέχοι 
αὐτούς. Χεπορ!ι. Απδρ. 11]. 1. 43, ἐντε- 
θύμημαι--- καὶ τοῦτο, ὅτι, ὁπόσοι μὲν μα- 
στεύουσι ζῇν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς 
πολεμικοῖς, οὗτοι κακῶ:---ἀποθνήσκουσι. 
--τοιοῦτόν τι. ϑ8ὶς ρῖὸ τοιοῦτό τι Αὐυρ. 
εἰ Τοῦ, Ηξινν. 

ὥσπερ ἐντεταμένου τοῦ σώματος] ΟἿ, 
Αὐλδιοι, ἀθ Απίτα, '. 4, Νόοιι σετίϑ ρὲ ΐ- 
Ἰοβορβογθπη βομοὶδθ ργοργίλπι, βεἃ νυΐρὸ 
Ῥοιΐυ8β σοτητμσποτα ἕωσπὶ ἤδης ἔυ886. (6 
ΒΗ ΠΟΓΌ πΏ πδίυγϑ ορ᾽πίοποπι, 4υδιη ἀοδίη- 
ὧδ ρτορτίδπι βἰδὶ ἔδεοογο ἡ γιϑίοίε ἰβ δυα!- 
ἴοτθβ, Πιοθρασοθι5 οἱ Ατ᾽βίοχοπας, ᾿πο]- 
μρίεοτ οἰΐδτη εχ οο, αυοὰ βἰπιηῖδϑ ἢ. ], 

μεν ἀἰεῖῖ, ποθ ὑπολαμβάνουσί 
τινες : οἰδτίυβ ἰπίτα δρρᾶτγεί, υδὶ ἰάσδπι 
διπυπνα8 ἤδ πο βῖ δὶ ἡεων ἐἀϊεῖν ΟΡ ΙπΙΟἤθτη 
ἄνευ ἀποδείξεως μετὰ εἰκότος τινὸς καὶ 
εὐπρεπείας, ὅθεν τα τοῖς πολλοῖς δοκεῖν 
ἀνθρώποις ὃ. θ4. Ἠειῖνν. 

κρᾶσιν εἶναι καὶ ἁρμονία») 1)6 ᾿8ο 
δεπίθητία δἰ δου Ατίβιοίθ!οβ, (αἰνιττό- 
μενος μὲν ἴσως καὶ τοὺς ἐν Φαίδωνι λό- 
ους, αἷἱ ἀδ εο ποίαϊ πη ρ} 1οἶπ8 ἴῃ 
Οριηπι.) Καὶ ἄλλη δέ τις. δόξα παραδέδο- 
ται περὶ ψυχῆς, πιθανὴ μὲν πολλοῖς, καὶ 
οὐδεμιᾶς ἥττων τῶν λεγομένων" λόγους 
δὲ ἅσπερ εὐθύνας δεδωκυῖα καὶ ἐν τοῖς ἐν 
κοινῷ γινομένοις Ἀόγοιξ' ἁρμονίαν γάρ 
τινα αὐτὴν τινες λέγουσι" καὶ γὰρ τὴν 
ἁρμονίαν κρᾶσιν καὶ σύνθεσίν τινα ἐναν- 
τίων εἶναι" καὶ τὸ σῶμα συγκεῖσθαι ἐξ 
ἐναντίων. Ὧς Απΐπ. 1, ἱ, 4. (υἴπδπι 
νοτο Ρμ]οβορδβοσυπι Ρ  αἴοπθ δηιϊαυΐοτυπι 
δις ΡΟ ϊδδίπημπη ἐπ θυιθηἀδ δἷὲ βοηίθπιίδ, 
ταϊπίπιο Ἰα δέ, Εἰπροάος 8 Ἔπίτη, σαετη 
Ῥδυΐο ἐπῆγα ἐπ σδρῖθ εοάδν τορτοπθπαῖ 
ΑΑὐὐδίοτο! εβ, 8118, οἱ δὲ Ουάφοτίδο νἀ είυτ, 
οὐδί Βδυιποηΐα, αυΐρθα αὐ. 6Σ ΜῊΝ 
Ῥγιμπαρονῖοα Ρτοίδοιξ, ἀσώματον καὶ ἀμέ- 
ριστοῦ οὐσίαν τῇ τῶν στοιχείων μίξει 

1 πάντων 1.---ὖ μετρίως καὶ 

σοπ]υηροῦδί. πιὸ ς ἀθ χὰ Ηἷς ρὶῖ- 
ἴων ποῦο, ῬΙβίοπβ δὸ Ατβίοι εἰ 8 εοίαίθ, 
νΌ]βο ροίίυ8 Ββοιηΐπυπι 4υΐ ἀδ ἀπίπια ἀ15- 
Ρυϊδραπέ, τοῖς πϑῖηρθ, υτὶ ἰοαυϊ Αἢ- 
8ιοίε]εβ, ἐν κοινῷ γινομένοις λόγοις, οοπι- 
Π}}Π18 ἔι1586 νἹάδτυτ, οἱ 8 τ08}6 ἰητο! Θοία 
ῬγΕδρότα δεηίεμι8 ̓ (ᾳφυοά οχϊδῖμηδι ΡΊο- 
τἰπυβ βρυά Ε5ΕὈ. Ῥσεθρ. ἔναπρ. Ρ. 834.,} 
οὐέαπι ἔογϑαπ ἀυχῖξβο, αὐλπν Ὁ}}} ρἢ]]ο- 
Βορῃογοπι ἀἰβοὶ ρ πε ᾿ργορτῖα ἔι586, 1)1- 
σαδυο 8 ΠΟΙ Ρ6 εἴ Ατβίοχθποβ Ια βιου5, 
Ατβίοις "5 δα ΐοτοβ, (ΐ δπῖτη ἤοπ παὰΐ-- 
ἴωπὶ 8 856 ἱπνίσοπι) ἀἰββεηβίββε νἱάδηΐυτ) 
ἰδπααδλιῃ ᾿ρβίυβ ρτοροπιοθυπι) δυσίογοβ ἃ 
ΟἸσεέγοης, Ρ]αἴλγοπο, αἰ κα σε ΘὈγδπίαγ, 
ἴρβ88π) δυίοια Ορίπίοποτι ἰἰ8 ἜχρΥϊπιῖϊε 
Τμοτοίῖαβ, 11. 98, “ Μυϊία αὐἱάοπι Ξ8ρ1- 
επίμπι ἰατθδ ρυίϊαγαπΐ ϑϑηβαπι ἀπίτηϊ οδγ- 
(Ὁ ΠΟΙ 6886 1 ρᾶτίε ἰοσδίιπη ;  πιτα 
Ηδϑίίυμη φασπάδπι νη διθ ΘΟΥρΟΥΙ͂5 6888, 
Ηβτπιομπίδπι ταὶ αυδπὶ ἀϊσαηΐ ; αυοὴ 
ἔδλοϊαὶ πὸ8 Ὑ τε οὔτ βϑπϑι, π0 ἢ 8. οὐπὶ 
ἴῃ ρϑγίθ εἰεὶ Μίϑηβ : {0 θ0Πὰ βὲ5}08 α]ε- 
ἴσο σὰπὶ οἀἰεϊίαγ ἐὐϑεὲ Οὐγροπδ, οἱ πο 
οϑὲ ἔβίωθη έθο ρᾶτβ ὉΠ84 νϑίθηιβ: 8. 
Απίὶπιϊ ϑεπβαπι πο σογία ρᾶγίθ τεροπυπὶ.ἢ 
., ἢ, ν, 98.--105. Ὑἱὰς ἰΐοπι (ἴσος. 
Τυβο, 1)185ρ. 1. 10. εἰ Αοδάειη. 1), 39. 
δυσίοτοβαθθ ἴδ: ἃ [ανιβῖο ἰδυάαίοβ. 
Εομβτ. 

κρᾶσιν εἶναι καὶ ἁρμονίαν---τὴν ψυχὴ» 
ΑἸἰπιλπι 6588 παγηιονίαπε ΟοπὴρίυγΘ5 αυὶ- 
ἄφπι βίδυρταηΐ, 5οα αἰΐδπὶ 8}, εἰ ἀϊνοῖ- 
88 Γαίῖοπο, υἱ ν ἀθθίη!8Β Ροβίθα, Ηδης 
δαΐοτα ἴος ἰοοο ἀφοϊαγαίδην τγϑεϊοσθμι ἰὸ - 
παογηξ Ραγπιθηϊάεβ οἱ ὥσπο Εἰθαίαβ, 
ΠΙΐυ5 96 πίοπδι (Ομ αχ Απδβίοι. 
Μείδρμ, ἵν. 5, οἵ ὙἘπεορητγαβίο οἰϊδίο 
δρυὰ ϑιερθδηυτῃ ἱπ Ῥοεοὶ Ῥθίοθ. ᾿. 46. 
Ὡς γὰρ ἑκάστῳ ἔχει κρᾶσιΞ μελέων πο- 
λυπλάγκτων, Τὼς νόος ἀνθρώποισι παρέ- 
στηκεν" αἰοίίουθ ἔοτιπδία δὰ Ἡοιηθϑείοι πὶ 
Θὀχθιρίηπι, Τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονί- 
ὧν ἀνθρώπων, Οἷον ἐπ᾽ ἦμαρ ἄγῃσι κατὴρ 
ἀνδρῶν τε θεῶν τε. Φδποπὶβ αἰβογέυ τ 
οἴἴβίυτη δϑὲ ἀρυ Πίορ, 1. ἶχ. 39. γεγε- 
νῆσθαι δὲ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἐκ θερ- 
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ταῦτα παλώς καὶ μετρίως; πραθῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν 

συγχάνει" ἡ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον δειὶ δ᾽ ὅταν χα- 
λασθῆ" σὸ σῶμα ἡμιῶν" ἀμέτρως ᾿ ἐπιταθῆ" ὑπὸ νόσων 

καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν Ψυχὴν ἀνάγκην εὐθὺς ὑ ὑσάρ. 
χε ἀπολωλέναι, καί περ οὖσαν θειοτάτην, ὦ ὡς Βα, καὶ αἱ 
ἄλλαι ὡρμυονίαι αἵ τ᾽ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν 

δὴ ἡμέουρ γῶν ἔργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος ἱκά- 
στου" πολὺν Χρόνον παρωμένειν, ἕ ἕως" ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ ̓ 
κατασαπῆῇ. ὁρα οὖν πρὸς τοῦτον σὸν λόγον κί φήσομοειν, ἐάν 
τις ἀξιοῖ κρᾶσιν οὐσαν τὴν ψυχὴν τῶν" ἐν τῷ σωματι ἐν 

τῷ καλουμένῳ θανάτῳ πρώτην ἀπόλλυσθαι. 

ἃ. 81. ̓ Διαβλέψας" οὖν ὁ ὁ Σωκράτης, ὦ ὡς περ τὰ πολλὰς 88. Ὑ. 
εἰώθει, καὶ μειδιάσας Δίκαια μέντοι, ἔφη, λέγει" δ᾽ Σιρ- 

τυγχάνῃ "-.---ἰ ὅτι οτὰ Ο.. 

---Ξ ὑποχαλασθῆ ΟΕΗΤ,.--- ἡμῶν οἵἷπ ΓΟΕΉΙ]Π,.---᾿ ἐπιταθῇ Ὁ, ἐπὶ ὑποταθῆ Ἡ, ὗπο- 
ταθῆ ἽΓΠΥΟ.---Ρ ἀνάγκην σοττ ΛΔ : οπὶ Φ8.--- ὑπάρχειν ἸΓΛΕΠΎΦΟΕΗΙ.--- 
οτὰ ΗΠ],.--- αἵ οτὰ ργ Ο.---ἰ αἱ δἀἀὰ ΔΎ : ἡ το .---ὰ ἑκάστω (.---ὖ ὡς Ο.--ὖν τῶν 
ὁΤη Δ.---ἰ διαβλέψας ἜΓΛΠΟΕΗΙΙ, δὲ γρ Ἑ: διαβλεψάμενος “-.---7 λέγει ροεῖ σιμ- 

καλῶς ΔΦΟδ5.--ἰἨ Η τυγχάνει ἸἘΓΔΕΥΘΟΙΙ,, τυγχάνοι ᾧ : 
ὑπο 

μοῦ καὶ ψυχροῦ, καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, 
βανόντων αὑτῶν εἰς ἄλληλα ἀμμαῖννο 
λήν" γενεσίν τε ἀνθρώπων ἐκ γῆς εἶναι" 
καὶ τὴ» ψυχὴν κρᾶμα ὑπάρχειν ἐκ τῶν 
προειρημένων κατὰ μηδενὸς τούτων ἐπι- 
κράτησιν. Ητθο 68. κρᾶσις ἰδ ρογαιυθη- 
ἔσπι, αὔδα δαπιάοπι Ῥ]αίο ἢ. τῇ δρρεϊαἱί 
“με ᾶν,κο αἰ ρμοϑίρδ ἴῃ Ὀἰεατονι ορίοῖ- 
ΟἿ ἴδοίαῃ : ν᾿ ς, δρυὰ 5ογὶ ρέογθπὶ ΟΡ 
τὴϑ ῬΙαίδγομεὶ ἀς ῬΊδοεἶβ Ῥῆος. ἷν. (ἢ 
Δικαίαρχος (τὴν ψυχὴν ἀπεφήνατο) ἀρ- 
μονίαν τῶν τεττάρων στοιχείων : Νοπιε- 
απ) ἀ6 Ναίυτα Ησοπν, ἰΐ. Ρ. 41, Δικαίαρ.- 
Χο δὲ ἁρμονίαν τῶν τεσσάρων στοιχείων" 
οὐ γὰρ τὴν ἐκ φθόγγων συνισταμένην, 
ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ σώματι θερμῶν καὶ ὑγρῶν 
καὶ ψυχρῶν καὶ ξηρῶν ἐναρμόνιον κρᾶσιν 
καὶ συμφωνίαν βούλεται λέγειν. 1αοτο- 
5 8 Ἐοτβίοσο οἰξαίυβ, ἢ. 935. Νδπι αἰΐδ 
ἔυϊε Ῥγυναροτθογατι εἰ Ατίδίοχεπὶ ἢδγ- 
τοοθΐδ: 46 αὐϊδὰθ πιοχ ἀϊοθιηθβ. δὲ 
Ῥαπηθοΐάο, “χέρα ἩΙοδθαγσῖο, ορί τα β 
ἴῃ Ὠίβραίδε, ἀ6 ῬΙδοὶίο [πηπιογίδὶ. Απΐμ, 
ὁ. 1, ῥ. χχῖχ. εἰ 8, νἱ. Ρ- ἰχνὶ. ϑνυττ, 

τοιούτων τινῶν κρᾶσιν εἶναι) Α 
ἐχεβ ρα μας τ δὰ ἱπδηϊίνηη {γαπϑὶΐ ΒΘΥΠΊΟ, 
τξ ἀ6 τερ, ἢ. ». 888. Α. Ξυγχωρεῖς ἄρα, 

᾿ φεῦ τόνῶν δηηων εἶναι, Ὧν φ δεῖ ὅκα! 
θεῶν καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν, ὡς μήτε αὖ- 
τοὺς ἌΣ ὄντας (εῖο τεγὲ οὰ, Ῥατγ,) 

τῷ μεταβάλλειν ἑαυτοὺς, μήτε ἡμᾶς ψεύ- 
δεσι παράγειν, ἤπινῃ. 

τυγχάνει) ὅς ρτο τυγχάνῃ Αὐρ. 
Τυπι ἡμῶν ροβὲ σῶμα δ΄ εοάοπι αὐδϑοὶ ἢ:- 
ον ἐθαρὸ ἰρ 

Τυθ. ὑποταθῇ. τα. Μοχ 
τῶν δὸς ταδίθ. ΕἸβοε. 

ὥσπερ καὶ αἱ ἄλ. ἁρμ. 8... ἀπόλλυν- 
ται..--Καὶ ἐν τοῖς τῶν δημ. ἔπιο καὶ αἱ 
ἐν τοῖς τ᾿ δ, αποηΐδπε ργεροοβϑῖὶ αὖ τ᾿ ἐν τ. 
φθ. πο αἱ ἔν τε τ. φθ. υδπῆϊδπι τε 
εἰς περ! ροπεϊαϑ ἰσσαΐυπι βοχοομεο8 ἰηνε- 
πἰτατ; ἩΈΕΙΝ Ὁ. 
, 81. διαβλεψάμενος---καὶ “μειδιάσας: 

[ποιαίυν Ρ᾽ υἱάτοῖι. ϑγιροθ. νὴ]. δ. Ρ. 188. 
Ο. διαβλέψας πρὸς τοὺ περὶ τὸν Αὐτό- 
βουλον καὶ μειδιάσας, ᾿Αλλ᾽ ὁρῶ, εἶπεν, 
ὑμᾶς. Β΄πηῖ δ ἐδὲ Ρ βίοιυϊβ πὶ Ῥδγπλθη, Ρ. 
δὅ8. Η. τοὺς δὲ πάνυ γε αὐτῷ (Σωκράτει) 
προσέχειν τὸν νοῦν, καὶ θαμὰ εἰς ἀλλή- 
λους βλέποντας μειδιᾷν, ὡς ἀγαμένους 
μὰ: Σωκράτην. Μὶπα, Ο Ὁ, οἐὲ Ψεμοί. 

ΤυΡ. διαβλέψας. Ὑυττ. 
διαβλέψα:] δὶς. ὑγο διαβλεψάμενος 

Αὑρ. Ταὰδ. Ῥαᾶγ. Ψυϊρδίυχη ποῦ βἰβϊυπὶ 
σοεῖδ, οὐδὲ ὁχ Νονὶ Τοδβίδπι. βοπ ρίουνι θ5 
δἰτανε ΒΊβοδον. περιβλεψάμενος εἰ προσ- 
βλεψάμενος.--- λέγ. Σιμμίας. Τυῦ. λέγ. ὁ 
Σιμ.---τί οὐκ ἀπεκρίνατο, φιυϊπὲ ἀμκλνώ 
ἀεέ᾽ ἤεξινν. 5 
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τ΄ ᾿ ΄ - . ᾿ -" ’ 

μίας. εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος" ἐμοῦ, τί οὐκ χϑνς ἐᾶν 
’ ΕΙ 7 " - 

το; καὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ λόγου. δοκεῖ 
᾽ “Ψ Ἁ "ὦ ᾽ὔ Γ] ᾽ὔ 

ββξεντοι μοι γρηναι πρὸ τῆς ἀποκρίσεως εΤι πρότερον" Κι- 
“.. -» εν Γἣ » "" ἤῳ 

τι, ἯΙ, 64. βητος ἀχοῦσαι, τί αὖ ὁδε ἐγκαλεῖ τῷ λόγῳ, ἵνα χρόνου 
7 »" Γ] 

ἐγγενομένου βουλευσώμεθα" τί ἐροῦμεν, ἔπειτα ἀκούσαν- 
Ὶ “-«ἰ » “ »-ν 

τσαςξ ἢ" ξυγχωρεῖν' αὐτοῖς, ἐάν τι δοκῶσι προσάδειν" ἐὰν 
δὲ ’ὔ [ "ὸ . ὲ " "» ’ ΠῚ "ΓΚ ᾿ ν᾿ δ᾽ 

ε μμῇ, οὐτὼως ἤθη ὑπὲρ ἱκεὶν του λόγου. αλλ ἀγεΐ ἢ 
Ὡ “ἘΚ Κέ 7 ] “" ΠΡ ἢ Ἁ "» 6 "“νΨ" Ὡ ἢ ’ὔ 

ὃς, ὦ" Κέβης, λέγε' τἱ ἤν δ᾽ σὲ αὖ θρᾶττον" ἀπιστίαν πα- 

μίας ῬΡοπυπΐ ΔΦΟϑ38.---Σ ὁ δἀὰ ἌΞΠΥΦΟ.---ὦ εὐπορέστερος ΛΙ.---Ὁ πρότερον οἵα τὲ α. 
- ἂν Δ, οπὶ Γ᾿, ---ὖ φγγινομένον Τ'.---ὁ καὶ βουλευσώμεθα 1,.---ἴ Ῥοβὲ ἔπειτα οπιΐδὲ 
δὲ οαπὶ ΓΔΛΦΕΘΉΗΙ1,9.--- ἀκούσαντας οοὐτ Γ,---ῦ ἢ ἀοϊοὶ Τ',--' ξὶ, ὙΕΥ.-- ἀλλ᾽ 
ἄγε Π: ἀλλά γε ς.---Κ ὃ ΦΟ.---ἰ λέγε, «κέβης οἵὰ Ργτ ἃ, τί,.«λέγω οπι Δ.---ἶὸ ὃ 1, οἱ 

ἁπτομένῳ τοῦ λόγου] ἅπτεσθαι τοῦ 
λόγον αἰϊθὲ οβὲ ϊδρεξαι σπόηι ἐηργεαὶ, 
αἱ Χοπορὶν. ϑγπνροβ, ἰἰϊ. 2. οὐκ αἰσχρὸν 
οὖν, εἰ μηδ' ἐπιχειρήσομεν συνόντες ὦφε- 
λεῖν τι ἢ εὐφραίνειν ἀλλήλους ; Ἐντεῦθεν 
εἶπον πολλοὶ, σὺ τοίνυν ἡμῖν ἐξηγοῦ, ποί- 
ων λόγων ἁπτόμενοι μάλιστ᾽ ἂν ταῦτα 
ποιοῖμεν. Ἑατὶρ. Ιοην 54. Φέρε, λόγων 
ἁψώμεθ' ἄλλων. Απάτοιη. 668. Καίτοι 
φέρ᾽, ἅψασθαι γὰρ οὐκ αἰσχρὸν λόγον. 
Ηἰς ἰδπιδθη νοὶ ρτορίογ δα βεαυθηξι τί αὖ 
ὅδε ἐγκαλεῖ τῷ λόγῳ δοοϊρίεπάτνπι ροῖΐα5 
νοσδ θυ τὰ ἐπ λέν ἀφαρίαρρ: δὲ ὑμριρπαν αὶ 
Ῥο(εβίδίθ, Ηεοτγοάοί. ν. 92. 8. ἑστεῶτες 
ἐπὶ τῶν θυρέων ἀλλήλων ἅπτοντο καται- 
τιώμενοι. Ἡειν». 

ἔπειτα ἀκούσαντας] Ψαΐρο ἔπειτα δὲ 
ἀκ. Μοοσυίαπι οὐπὶ Αὐν. 80} 6ο] οοπβίδῃ- 
[6 Π| ῬΓΟΡΘ ξϑουίαβ Β6 ΠΏ ΟΠ }Β ὑϑβιιση. δ. 38. 
--ἡγήσασθαι παντάπασί γε ἀληθῆ εἶναι 
καὶ ὑγιᾶ καὶ πιστὸν τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα 
ὀλίγον ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν. 
Ῥτοίδρ. 8. 14. Καὶ ἐγὼ τὸ μὲν πρῶτον--- 
ἐσκοτώθην τε καὶ ἰλιγγίασα----" ἔπειτα---- 
τρέπομαι πρὸς τὸν Πρόδικον, αἴης ἰΐα 
Ῥοβί πρῶτον μὲν υὐϊνὶβ τερετδ8 ἔπειτα, 
ΓΆΤῚ8 ἸοησΘ ἔπειτα δέ. Ἐοαοιιηὰδ πιοάο 
εἶτα Ῥοπίτυτ Χεοπορῆ. ΜΊθπι. ἱν. ὅ, 8. ἴσως 
γὰρ ἐλεύθερον γε ὑπρόνν σοι τὸ πράττειν 
τὰ βέλτιστα, εἶτα τὸ ἔχειν τοὺς κωλύσον- 
τας τὰ τοιαῦτα ποιεῖν ἀνελεύθερον νομί- 
ξεις. ΡΊαΐς. Τιιοῖες, 8. 22, ἐὰν ἄρα σκο- 

. πούμενός τι ὧν ἂν λέγῃς ἡγήσωμαι εἴδω- 
λον καὶ μὴ ἀληθὲς, εἶτα ὑπεξαίρωμαι καὶ 
ἀποβάλλω. Ουἶδυϑ ἴδοῖ]6 σθαΐθηδ δά αἱ 
Ροββεπί, Ηξεινῃ:. 

προσιίδειν)] Τάθπι 6βί πη πᾶς βοῃέθοἶα 
ἃς λέγειν, ὲ φωϊὰ αἴσεγε, αοεΐπετε, οἷάε- 
ἀπέ; αἱ ἔγοαιθηβ ἀδυτραΐυγ λέγειν τι, 
αἰϊφυϊὰ περὶ ἢτιπίψιε ἀΐσογε: ἰϊα πος Ἰοοο 
ἰμεῖωγ 98 προσάδειν Θοάθιῃ 56η53.., ὈΓΟρίεχ 

“- 

Ισυπιδηΐοτη οδητοπῶ 8. 835. εἱ 8, 37. 
πατιηοηΐδε ; δὲ πὰς τεΐθγίαγ 1Ππἃ Ὁ. ὅ8. 
οὗτος οὖν σοὶ ὃ λόγος ἐκείνῳ πῶς ξυνᾷσε- 
ται καὶ μὴν---πρέπει γε, εἴπέρ τῳ ἄλλῳ 
λόγῳ, ξυνῳδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ ἁρμονία5" 
αυδιπαυϑιῃ ΠΟῚ τηθπηὶ τη6 8110] ἴῃ δδπι- 
ἄθια σϑγθὶ τηϑίδροσᾶση ἱποίάθγσε ΕἸοὶ- 
πὰ τεγς αἀογτε; οἱ προσάγειν ἰορῖ5586 
νἱἀθαΐασ, Ὑδγβῖο ϑίουϊα ἴῃ σοπίθχία 
Ιδπὸ οταἰ (68, ἰπ τηδτρῖπθ Δ δἰϊᾶ πιᾶπὰ 
θὲ εοπείπεγτε. ήυττ. 
ἐάν τι δοκῶσι προσάδειν} 8ὲ φιϊὰ δοπ- 

εἴπεγα οἱἀευμπέιτ, ἢ. 6. 31 φυϊὰ αἰξαϊετίπξ, 
αυοά ποδί σοποίηδι γαιοῖθαβ, Οοπ- 
ττᾶπιπῃ δβὶ ἀπάδειν, αἰΐεπα ἀἴσενε αὐθαιθ 
ΔΙ ΤΕΓ ῬΓΟΌΒΓΘ πο Ροββὶί. Ηρδγοῖν ᾿Απᾷ- 
δοντα, ἀλλότρια. ειν». 

ὑπερδικεῖν] ΥὙ΄. Οαβδυθ. δά ϑαεί, (αἱ, 
Ρ. 232. συοττι.. ; 

ὑπερδικεῖν) ϑοἢο!. ἤγουν συνηγορεῖν. 
καὶ ὙὙπέρδικοι, οἱ συνήγοροι. ἤειπν. 

ἀλλά γε δὴ] Ῥοθία5, πὶ ἕδ!οσ, ἀλλ᾽ 
ἄγε δὴ, υἱὶ ἰορίβθ6 υἱάεπίυς Ατὶβιὶρ. δὲ 
ΕἸοίπυβ, ΕΟΒΒΤ. 

ἀλλ᾽ ἄγε, ἦ δ᾽ ὃ5] [8 Αὑρ. Οείετὶ 
ἔτι ἀλλά γε. Θυῖβ ρματγίσοαϊ δρυὰ 
ῬτΓΟΒβε βου ρέογθβ ποῃ δἰλίοσ, τιϊδὶ ἰπέθγρο- 
βἰΐο αἰΐχαο γϑγθο, υἀβαγραίμ γοροσι υπίυγ, 
πος δὰ βρη βοδηΐεβ αυδιῃ αὐ σετέε, αῇ 
βαϊΐε. ἨΈΤΝῸ. Ξὸς, τς 

τί ἣν τὸ σὲ αὖ θράττον] Οπιπίπο οὔπι 
Ταχσπερ. ργοθαπίδ Ἰΐεπιὶ βίθρηδηο, ἰΘρ8 τί 
ἦν ὃ σὲ αὖ θράττον οἴο. πἰϑὶ αἰίογαπι 3:6- 
Ρμδηὶ σοπ)δοίατγαπι, τί ἣν τὸ σὲ αὖ θράτ- 
τον ὃ εἴς. ταῦ 15. ΕΌΉΒΤ. 

ὃ σὲ αὖ θρᾶττον)] ϑὶο ἐχ Θιθρ δ: 
οοττϑοϊΐουθ αἀϑάϊμυβ; πᾶπὶ ᾿ἰδτὶ οταποβ 
τὸ ρῖὸ ὃ μβαθϑθηῖ. Αἰδουπι θράττειν, ὑτῪ 
ταράττειν ἀϊοίυτη, {Ππ|ϑίγανὶς Βυδηϊ, δὰ 
Τί, Ρ. 98. γυττ. 
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έχει." Λέγω δή, Ἶ δ᾽ ὃς ὃ Κέβης. ἐμοὶ γὰρ Φαΐίνε- 
τῶι ἐτί ἔν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος εἰνω!,. καὶ ὁ περ ἐν τοῖς 

ἔμισροσθεν᾽ ἐλέγομεν, ταὐτὸν ἔγκλημα ἔχειν. ὅτε μὲν 
γὰρ ἣν ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς τόδε" τὸ εἶδος ἐλθεῖν, 
οὐκ. ἀνατίθερμναι" μὴ οὐχὶ πάνυ" γαριέντως, καὶ εἰ μὴ" 
ἐσαχθές ἐστιν εἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι" ὡς δὲ 
καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν" ἔτι που ἔστιν, οὔ μοι δοκεῖ τῆδε. 

ΠΟ Π: τὸ "ς.--- θρᾶττον Ἡ, θᾶττον ΡΥ Ἑ : θράττον ὃς.--- παρέχειν ΓΌ, παρέχον 
(δάἀάϊίο τὸ καὶ δηΐο ἀπιστίαν) Ε.--- δὴ ἩΓΛΕΠΥΎΦΟΘΗΙ,5: οπι 1: δὲ "ς.-- εἶναι ὃ 
λόγος Ο..---ἰ πρόσθεν ΤΛΟΕΗῚ.--" τόδε οηι Δ.---ἰ ἀνατίθεμαι ΟἹ γπιρίοάοτιβ: ΠΡτ 
ἀντιτίθεμαι.---" πάντως 8.---ῇ μὴ πάνυ τὸ 

λέγε τί ἦν ὃ σὲ αὖ ὅ8:᾽ς οὐπὶ Τύτπεῦο 
ΣΘΒΟΥΌΘΓΘ πηϑὶυΐ, αυδηὰ αὐοὰ νἱτῖοβθ ἴῃ 
Ἑλδὰ, εἰ Τυῦ. Ἰερίέυν, τί ἦν τὸ σὲ αὖ θρᾶτ- 
τον ἀπιστίαν παρέχει, ἰπι' ἰοχέι τε] πημετε. 
υδηαυδηι 8 [118 ΡΟ ΘΟ 8 νἱἀθθιίυς τί 
ἦν ὅ,τι σὲ αὖ θρ. ἀπ. παρέχει. ἴπι 68, 
αύυδα οχ ἀυρ' ΕἸβοποτ τεσθρὶξ, ἰδοξοπο, 
τί ἦν τὸ σὲ αὖ θρᾶττον, ἀπιστίαν παρέχειν, 
᾿πβηλνυϑ Ὠἷσ. οὰπὶ τϑ]ΐαυδ Βθυιποηΐβ 
βισυσίυτα ρΡίδης πὸπ σομσθέ, ΗΕΙΝῸ, 

λέγω δὴ] 8: Αὺσ. Τὰ. Ψυϊρο δὲ 
Ῥίὸ δή. ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι, φυοα 4185 
αἰοϊίας οὐ προκεχωμηκέναι. ἨΕΙ͂Ν Ὁ. 

οὐκ ἀντιτίθεμαι] Ἐτεηνοπίϊιβ αὐἰάθτι 
6ϑῖ, ἢος ἴῃ βέποτθ, νϑιθυτα ἀνατίθεσθαι 
(ν. ῬοΠχ νὶ, 115. Ῥηγυπίςθυβ Ρ. 90.) 
ἴῃ βου ρεϊβ Ατάσοταπι (ν. Χϑη, Μίϑπιοσ. 
ὶ, 2. 44, ἰἱ. 4, 4.} δίητια δάφο ἱρβίυβ ΡΙα- 
ἰοῃΐ8 (1488 : ̓Αναθέσθαι" τὸ μεταθέσ- 
θαι ἀπὸ τῶν πεττευόντων καὶ τὰς κεκινὴ- 
μένας ἤδη ψήφους διορθούντων'---σημαίνει 
ἡ Δλέξις---τὸ μεταβουλεύεσθαι καὶ μετα- 
γνῶναι. πολύ ἐστι παρὰ Πλάτωνι φιλο- 
σόφῳ---- αἱ Οοτρ. Ρ. 315. Ὁ, 1). Εταποοῦ, 
ΗἸρρασοῖ. Ρ. 618. Β.} βεὰ ὁὉ δυοιϊοπίαίοδιη 
τοῦ πθτγογαπι νείοσαπι, πος δοὲ Τὰν. Αὐρ. 
ἵππος ἑάτιθα ᾿Σ γαῖα βοσὶ ρο5ῖ ἀντίθεμαι) 
ἀ, Β685. 1. 3. πΏ]]ὰ μος ἰσςο τηυτδῖΐοπα 

ΟΡυ8 6888 ΔΥὈῚ ΓΑ Ῥϑπιυγ : οἰβὶ ποῖ ποβοὶ- 
τηῦβ, δρυὰ Ῥπανοιπ, ᾿Αντιτίθημι ᾿θρὶ, 
᾿Α»τιτίθεμαι οὐκ ἔστιν, οὐδέ γε μὴν εὕρη- 
ται παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς, ὥσπερ οὐδὲ τὸ 
παρατίθεμαι. Ὥς αδὺυ νετδὶ ἀναθέσθαι, 
δἔρσορπο, οἱ ἐταϊδίο, ν. βδ᾽πιᾶβ, δὰ ϑοσὶρί. 
Ἡ. Αὐυρ. Ρ. 464. εἰ δὰ 80]1π, Ρ. 767. Θ- 
ἰδαυοσ, ἀ, Μ. Ῥ, ο, 239. Ρ. 141. ΑἸἰεχ. 
Μοπιβ δὰ 6]. 1ἴϊ, 2. Μυτϑίυϑ γα. 1.ϑεΐ, 
11,18. Ηδπιβίεηι, δὰ Ηδδυςμ. ἰ. ἱ. Ρ. 822. 
ἌΡγδϑβοῃ. Ὠῖϊυς, Τβαον ἀ. Ρ. ὅ04. εἰ Αὐο- 
δι. Τπασγὰ, Ρ. 800. ΕἼΗ. 

οὐκ ἀντιτίθεμαι)] Ῥτοῦο ϑιίεριιδηὶ σοπ- 
ἡεοίυχαπι, οὐκ ἀνατίθεμαι, ποπ τεἰταείο : 
αυᾶπι, ἰοδί6 Ἐοχδίεῖο, οοπῆτιηδης ΤΌχπθ- 

Δ. -τν ἡμῖν Δ.---α ἔσται ἼΔΕ ϑ8.--- ἃ. Ἃ 

θ05 οὐ ΟἸγτηρίοάοταβ : πᾶτα 0} 08 αὐ 46η 
ἴῃ ποβίγ!β Θχθῖηρ 18 ἢἷο ἰοουῦβ ἀθϑιἀθγαίυσ, 
ψεγθυσα, ταοπϑηία ϑυλάδ, ἔγθαυθπβ Ρ]8- 
τοηΐ, ἴπ δἰ στ δοιπάδ τηυϊαιοπθ βεπίεῃ- 
εἶτ διιξ Ῥσοροβῖῖ : ν. ς. Μθη, Ρ. 20, Ὁ. 
Ῥτοίαρ. 211. Ἐ. Ομαστη. 240. Ὁ. Οοτρ. 
287. Α.. {ταπϑίαίαπι ἃ πεττῶν, οαϊσμῖο- 
τιηι, πο, ἀπποίαν αασηυθ Ηδτροςτα- 
εἴοι, υδὲ νἱάθαίυν Η. Ὑ αἰεβῖαβ ἢ. 89. οἱ 
Ἐπιεβὲ, δὰ Χϑπορ ιν. Μίθη,. βόοογ. 11, 4, 4, 
ἵγυττ. 

ἀνατίθεμαι) Μαϊρο ἀντιτίθεμαι, Αυρ. 
ἀντίθεμαι. Νοκίγιν αὶ ΤὌγαΘθο ἤδπὶ εαϊ- 
ἄχτι βυδδὶϊ εἰἶδπὶ 6 Ρ}}. δὲ ευπθτυναῖ ἐθϑία 
Ἐοχβίοσο ΟἸ τωρ οάογυβ, ίθποπ, Ῥ, 89, 
Ώ. τὸ μὲν γὰρ διδακτὸν αὐτὸ εἶναι, εἴπερ 
ἐπιστήμη ἐστὶν, οὐκ ἀνατίθεμαι μὴ οὐ κα- 
λῶς λέγεσθαι. )6 αἰΐετο {0 ῬΠανοπ8 : 
᾿Αντιτίθεμαι οὐκ ἔστιν, οὐδέ γε μὴν εὕρη- 
ται παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς, ὥσπερ οὐδὲ τὺ 
παρατίθεμαι. τειν». 

εἰ μὴ ἐπαχθές ἐστιν εἰπεῖν] Νίεὶ αἰδῖι 
πιοϊεδέμηι εἰ ἱποϊάϊοκιηι διέ. ὅϑῖς βαθίπαα 
υβυγρδῖυγ ἐπαχθὴς 46 πὶπιΐδ εἰ ἱπίεπηρδ8- 
ἄνα 5ὶ αἰϊογάσανα ἰδ ἀαίίοηθ, ἡ ρ 815 
118, δὰ ψαοβ δἱ ἀς αοΐϊδυβ ἅξ, πιοϊοϑίδ δὲ 
ἱπ᾽υσυπᾶα ει, 5’. Ῥ)υΐδγοι, ἀθ Βϊ 
Γαυθάδ Ὁ. 543. Ε.---τοὺς ἑαυτῶν ἐπαίνους 
---σΟ͵τινὰς ἐλλείψεις ἢ ἀποτεύξεις ἢ ἅἁμαρτί- 
ας ἐλαφρὰς ἐμβάλλοντες, ἀφαιροῦσι τὸ 
ἐπαχθὲς αὐτῶν καὶ νεμεσητόν. ες Ὁ[8- 
οἤμ. Ατηϊοὶ δὲ Αἀυ}, Ρ. 61]. Ε, 64. Α. Β. 
72. Α..Ἡ. ϑίορῃη. 1865. 10, Οὐ. ἔν 1.0. 61δ. 
Η. αυΐδυβ δαδδίυγ Π6πιοβίῃ. ργὸ Τοόγοη. 
Ρ. 331. Β. οὕτως ἐπαχθεῖς λόγους πορί- 
σασθαι ὥσπερ ἐν τραγῳδίᾳ βοῶντα, ὦ γῆ 
καὶ ἥλιε καὶ ἀρετή---- Ἦ τττ. 

ἐπαχθὲΣ] Ῥτορηῦτα οδὲ ἀς πίηνέα δέ 
πιοϊεδία ἰαιίο σοοδθυΐτα. Ὑ1ά, ποῖ, δὰ 
ΡΙδι. 1 γεϊα. δ. 18, Ηξινη. 

ἔτι ποὐ ἐστι») ΤΡ. ἔσται ὑτὸ ἐστίν. 
Βεὰ πιοχ ὃ. 84.---θαῤῥεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀπο- 
θάνωμεν, ἔτι που ἡμῶν ἡ ψυχή ἐστι, υδί 

1, 87. 
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ε Ν ὕ ω , ἈΝ ᾽ Ν ΄ 

ὡς μὲν οὐκ ἰσχυρότερον καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ σώμρι- 
σος, οὐ ξυγχωρῶν τῇ Σιμμίου ἀντιλήψει" δοκεῖ γά 
πᾶσι τούτοις πάνυ πολὺ διαφέρει. [. 82. Τί οὖν, ἂν 
φαίη ὁ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς, ἐπειδή γε ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ 
ἀνθρώπου τό γε" ἀσθενέστερον ἔτι ὅν; τὸ δὲ πολυχρονιώτε- 
ρὸν οὐ δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον εἶναι ἔτι σώζεσθαι ἐν τούτῳ τῷ 
χρόνω" πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι εἴ τι λέγω" εἰκόνος 
γάρ τινος, ὡς ἔοικε, κἀγὼ ὡς" περ Σιμμίας" δέομαι. ἐμοὶ 
γὰρ δοκεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥς περ ἄν τις περὶ ἀν- 
θρώπου ὑφάντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοιβ τοῦτον τὸν 
λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ ἔστι που ἴσως, 

ΞΥ..--- γε ὁπι ἘΠῪ οἱ ργ 7..--- ροβὲ χρόνῳ ῬΟΏΘ ;---Ῥ τοῦτο οπὶ Δ9.---- κἀγὼ ὧν 
ἔοικε Θ.--- ὥσπερ κἀγὼ φτ Γ.-- ὁ Σιμμίας Ες...ἰ 

δ Ὸ}}186 ΠΡτογαπι νδτίαβ.---δοκεῖ τῇ δε, 
ϑυρρίβ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι. Ηξειν». 

ὡς μὲν οὐκ] Θυΐ πιιβαιδιη ἔδγθ ἐο θ- 
Τατα ροίυϊξ ΝῊ Μουάναο ϑδίορμδηιβ ἢ, ], 
οοπ͵εοῖς ὡς μέντοι ο. ἰ, ἰάαυδ ἱπ ἰδχ- 
ἴαπι τεοορὶς ΕἸβοιθ, ϑεά μὲν ῥγρεῖες 
Ἑλά. ϑιδια Αὐρ, Τοῦ, μαθθπί, πε ἐρὸ 
ψίμου!! ἢΐς φυϊάχυδηι τεααῖτο, ξιν. 

8. 82. φαίη ὁ λόγος] ιοαξ ταϊίο. Τα 
δΒοϊεί ὁ λόγος, ρσχοροβίζαπι οἵ σομῃβι απ, 
εἰ τεσίδ νἱδ ᾿πϑεϊαξε ἀἰβρυϊδεϊο 5, ἰδῖ- 
αύδπι Ροζβοηδ, ἱπάυοὶ ; αυοᾶ δπποίεν!- 
ΣΩῸ8 δὴ Ἐλιηδρ. ἢ. 1. Γ ἰπ ἕοσπναΐα 
σημαίνει ὃ λόγος, ἀθΘ αὐ ἰπίοτϊ8. ἀϊ- 
σδηυ5. ὕ υττ. 

τί οὖν, ἂν φαίη ὃ λόγος] Να εχἰβίο- 
ταὶ πυρεγθδίοη, ἂν φαίη ὁ λόγος ρτο φαίη 
ἂν ὁ λόγος, ΕἸδοίδΙ, οὔπὶ σοίεγὶ8 δαϊιοτὶ- 
Βὺ5 ᾿ΐα πὸ ἱπίογρυηχῖί, τί οὖν ἂν, φαίη ὃ 
λόγ. ῬοἌὶ ἂν ἱπαϊσαῖίίναυπι ἀπιστεῖς τϑοὶθ 
ἀπίοστὶ ταίυβ, ααΐα ΠΠπἃ οτπὰ ψοτρ 5 τί οὖν 
φοἰθτεγοῖ, υδβὶ ἀϊοίσθτη ἰερίββοι υ8- 
αὔλπι τί οὖν ἂν ῥτὸ τί οὖν : Ἡγρετθδίοι 
δος, 5ὶ αυοὰ εδῖ, πθ φᾶθην ροβέϊιδο οἔει- 
ἀδῖ, ἀθ ἱππαπιοτῖθ 850 Δρροηίγμηυϑ : ἴη- 
ἔγα 8. 116. σὺ δ᾽ εἴπερ εἶ τῶν φιλοσόφων, 
οἶμαι, ἂν, ὡς ἐγὼ λέγω, ποιοῖς. ΗἸρρ. 
Ἀ1Α]. 8. 40. Μανθάνω, ἂν ἴσως φαίη, καὶ 
ἐγώ. Αυάοοϊᾶ. ἀε τοά, Ρ. 71. εἁ. Βοίβκ, 
ὧν ἕνεκα, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, εἰ ἀνθρωπί- 
νως περὶ ἐμοῦ γιγνώσκοιτε, ἂν εἴητε ἄνδρες 
εὐδαιμονέστεροι. ϑορῆ. (Εἀ. ὙΤ. 9387. 
τάχ᾽ ἂν Ἥδοιο μὲν, πῶς δ᾽ οὔκ; ἂν ἂσ- 
χάλλοις δ᾽ ἴσως. 816 ᾿δὶ ἀἰϑιίη ὭΠΩ, 
Ἡκῖνν, [᾿ΑἀάΔ89] Χϑπορμ, Ογτορ, ἐϊϊ. 
1.17. ΕἸΒΟΗ. 

ὁ Σιμμία] Ατἕουϊυς δϑδδὶ αὶ Τοῦ, 

ταῦτα οπ ρύ Θ.---ὃ λέγῃ Φ.--- 

Ἑιθοη. 
ίως, ὥσπερ ἂν] Τάεπι 6β8ὲ χᾳυοὰ 

Γ ορῇ ἌἜ5οιι. ὅσος. ἢ, 10. ὁμοίως, ὥσπερ 
εἶ, οἱ 1, 14. ὅμοιον, ὡς εἴ" εἰ ἀρὰ ῬΊυ- 
ἐδγοῖι, Ἐδας, Ῥύυδτ, υἱῖ, 11, παρόμοιον, 
ὥσπερ ἂν εἰ" εἰ ἀρυὰ Οἷς. Οδ-ῖ, 25. « εἰ- 
το  ἰϊοτ, αἱ 8..᾽ νἱά. δὰ Αροὶ. ξ. 9. ΕἸβοι. 

Μίτο ϑιτοῖθ Ἐϊβοῖιθύ. ἂν Ῥτὸ εἰ ροβίζυπι 
δοσορῖξ ; νοιϊθαι ἴῃ Οοα. τορεπίατι ὥσπερ 
ἂν εἶ, υὐ ἱπέγα 8. 108, Ροβὲ ὥσπερ. ἂν 
οτοΐϊββυπι εἰ (οάά, ργρεῦοπὲ ; πδς ἰδῖπθα 
Θἃ ποῦ Ἀ. 1. οτβτῖο οᾶτοσο. ΜΙΝ 
ἐπῖπα ἧς βἰηι ξεν αἰεὶ υἱάεπέμγ, οεἰμξ 
ἀε 8δέπε ἐοσίοτε πιουέμο ἴκας αἰϊᾳιιῖβ ἀἰοοτα 

εἰς, ξινν. 
ἀνθρώπου ὑφάντου] ὅπ ἀρυὰ Ι γεῖδτι 

ἐπ Νίοοπι. Ὁ. 804. ἄνθρωποι ὑπογραμμα- 
τεῖς, Ὥϊο Ομιγγβοβέ, Οἵ. 1ϊ, ρ. 108. ἄν- 
θρωπος κόλαξ, φυθῆυθ υ}]ὰ8 βϑπογῖβ 
φυκαρ αηπια στορογυπίυτ, ἰπ αυΐθα5, υδὶ 
σετία οἰηρυ ατΒ δϑὶ πυταοτυϑ, ν. ἄνθρωπος 
νἱχ αἰϊίες συᾶτι σαν σοπίαπιρίαᾳ αἰΐψαο 
Ῥοπῆίυτ, γ͵ὰ. ψαίοκεη. Δπποῖ, Οπί, 
ἴῃ Νον. Τοβί. ρ. 336. 5βεᾳ. ΑἸ ϊὰ8 εβὶ ρὲ- 
ῃοτῖβ δρυὰ Χοπορθ. Ογτορ. νἱϊ, 7. 14, 
πολῖται ἄνθρωποι. τειν. 

ἔστι που ἴσωΞ] Ῥοιίυβ ἔστι πον σῶς. 
Ἑοκπβτ, Ὕ6γο, ορίπογ. πάσῃ ρσίο ρᾶμ]0 
Ἰπίετίαβ Ιερίυτ ὅγε ἄνθρωπος σῶς ι», 
δ πιοχ νεῦρα ἀπόλωλε, εἰ ἔστι σῶν, ορ- 
Ῥοπυπίυτ ἐπίου 86 : ἀθῖπᾶάθ πο Ραΐδθδηι 
φαγίίου! ἴσως Πίος, Ῥετ βϑηξθηξίθπι ογᾶ- 
τἰοηΐβ, Ἰοσυτη 6586 ρΡοββθ6. βου ρβί πιὰβ 
ἰρίίασ τὰ. ΕἰοίπῸΒ ἰδθθη οχργθββὶὶ οἵ 
ἦρβθ ἰθοίξλοπθιη δἕοσαπι : νοταϊ, δοά ἴοτέε 
αἰνοιιδὲ σμροόγεβδο. Σῶς δαίετη, εἰ σῶν, 
Ατεοα ἀϊσυπίας ῥγὸ σῶος οἱ δῶον. Μα- 
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Ἢ φεχριήριον δὲ παρέχοιτο θοιμνάτιον ὃ ἠμπείχετοὶ αὑτὸς 
ὑφηνάμενος, ὅτι ἔστι σῶν καὶ οὐκ ἀπόλωλε, καὶ εἴ τιςὶ ἀπε- 
στοῖ" αὐτῷ, ἀνερωτῳη πότερον πολυχρονιώτερόν ἔστι τὸ 
ψένος ἀνθρώπου" ἢ" ἱματίου ἐν χρείᾳ τε ὄντος κοιὶ Φορου- 
μένου, ἀποκριναμένου! δέϊ τινος ὅτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
οἴοιτο ἀποδεδεῖχθαι ὅτι παντὸς ἄρα μᾶλλον δ΄ γεῦ ἄνθρω- 
πος σῶς ἐστίν, ἐπειδὴ τό γε ὀλιγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλε. 
[8. 83.] Τὸ δ᾽ οἶμαι, ὦ Σιμμία, οὐχ οὕτως ἔχει" σκό- 
πεῖ γὰρ᾽ καὶ σὺ ὦ λέγω. πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι ὅτι εὔη- 
θες λέγει ὁ τοῦτο λέγων. ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ κα- 
τατρίψας τοιαῦτα ἱμάᾶάτιωα καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων μὲν 
ὕστερος ἀπόλωλε πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμναι, 
πρότερος, καὶ οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄνθρωπός ἔστιν 

Β παρέχοι οοτι Γ'---ἰ ἠμπείχετο ΔΈΠΥΦΟ οἱ οοττ Δ, ἠπίχετο 8: ἠμπίσχετο "-.--- 
3 εἴτι 1,.--ὶ Ἰἰδτὶ ἀπιστῶν. Ῥταῖνιι Ηοϊπάοτῆιυ8.--- αὐτὸ [,.--τοῖι ἀνερωτῴη ἘΔΈΠΥ 
ΦΟΕΘΕ εἰ οοΥγ Γ,, ἀνερωτᾶ Η : ἀνερωτῷ 5-..--- γένος τοῦ ἀνθρώπου ΓΛΗ.---Ὁ ἢ τοῦ 
Δ.--Ρ ἱμάτιον ᾧ.---« ἀποκρινομένου ΓΛΕΗῚ],.---ἴ δέ α : δή "-ς.--:2 γε οῦι 1,.--- τὸ 
ἃς.--τ οὐχ οἵχ ΡΥ Τ'.-- γὰρ οἵα ΓΔΛΦΟΈΗΙ1. εἰ ργ Π.--ν ὕστερον ΠΕ.---- δὲ δὐὰ 

Σἶβ: Σᾶ, περισπωμένως, ᾿Αττικῶς, τὰ σῶα" 
δὶ ν, Ῥίοσβοι. Ρ. 347. ΕἸΒΟΗ. 

ἀλλ᾽ ἐστί που ἴσω:}] δῖος ᾿ἰδτὶ βοτίρεϊ 
εὐχιίηιιθ, δαἀβεὶρυϊδηίς ΕἸοΐπο, δοὰ ἤογέθ 

ἰσεδί δμρεγεββε. Αριἰβεϊπιαπαὰθ δδὲ 
ἢ. 1. τηοάἀεβίο Ἰοχσυθηξὶ ἐτταπι Ατιἰϊς 8 νοτ- 
Βαπε ἴσως, πϑαὰδ ᾳυοά πιοχ πὶ ϑϑάθῃ 
βεηΐεπίϊα Ἰθρίίυτ, ὅτι παντὸς ἄρα μᾶλλον 
ὅ γε ἄνθρωπος σῶς ἐστιν, ἐπειδὴ τό γε 
ὀλιγοχρωνιώτερον οὐκ ἀπόλωλεν, ἱπάδ 
λάετα πο αθοαὺθ ροβίζυϊη 8 Ρ]δίομθ οοἱ- 
᾿ραβ, Ταμῆθῃ 81 ῃΐο ἀἰπβίπι}8 ΕἸΒΟΒΟΥ 
ἂε Ἐοτγείοσῖ οοπ)εοίυτα οἀϊάϊἐ ἀλλ᾽ ἐ, π. 
σῶς. Ῥοῖίυβ σοη)εσοτίτα ἀλλ᾽ ἐστὶν ἔτι 
που ἴσως, οἱ ἃ. 15, ὅπως μὴ---οὐδὲν ἔτι 
οὐδαμοῦ ἢ εἰ ξ. 84. ὡς, ἐπειδὰν ἀποθάνω- 
μεν, ἔτι - ἊΝ ἡ ψυχή ἐστι. Θυδη- 
Πύλτω πῷ μος αυϊάδιι ἱπάϊροιαιβ. ΠΕΙ͂Ν ἢ». 
. παρέχοιτο θοιμάτιον] Αὐρ. παρέχοι 
τὸ θ᾽ οἱμάτιον. ὕὅπα6 τπηειηΐπὶ αυἱ 5υδρὶ- 
ολσόροδ ραν κιριποΐξαμώ Ξεὰ ατουπι 
εδβί χεσθαι τεκμήριον. ϑγταροβ. ῥ. 
196. Β, μέγα δὲ τεκμήριον τῷ τ διῇ αὐ- 
τὸς παρέχεται φεύγων φυγῇ τὸ γῆρας. 
Ῥάππηεη. ὃ. 4. τεκμήρια καὶ αὐτὸς πάμ- 
πολλα καὶ παμμεγέθη παρέχεται. ἤεικυ, 

ἠμπίσχετο] Μπά. Α Β ΟΡ ῈΕ: γε- 
ποῖ, Α ἠμπείχετο" αυοὰ δὰ βοηδῦπι ἢ] 
ἀϊδετι, δὰ ἐογπιδῖη, ποῦ τειλοαπ πη), 
γυττ. 

ἀνερωτῴη] Τϑεϊίοσ ᾿πο ἰοτπιδ πὶ 11- 

δτῖφ ογρεπιβ βου ρίοταπι Αἰξέοοτυπι, νἱά, 
Χεη. Ογτορ. 11. 4. 12. Μεπιου, 1], 11], 
9. ἶν. 8.16. Αρυὰ Χρῃ, ΟΥγτορ. 1]. 8, 
20. ρτὸ ἐπιχειροίη Οοά, ΑΙε, Βαθεὶ ἐπι- 
χειροῖ. ΕΊΒΟΗ, . 

ἀνερωτῴη] ϑθϑῖο. Ὑιμά. ΑΒΏ ΕΟ: 
Ψεπεῖ. Β οἱ Α. βεο, τω, Ὕαΐρο, 5ιῖθρὶ, 
ΑΙά, Βα5.1. Ψοπϑί. αὶ ργτ, πι. ἀνερωτῷ. 
ιπά, Ὁ. ἀνερωτᾷ. Ὅν υττ, 

καὶ εἴ τις ἀπιστοίη αὐτῷ, ἀνερωτῴη] 
Οετία θσ Ῥδιβαπδυῖπηιβ τηθά εἶα, 40:5 
νυϊρο δἷο ἰθρυπίυγ: καὶ εἴ τις ἀπιστῶν 
αὐτῷ ἀνερωτῷ--- ἀποκριναμένου (Λυρ. 
ἀποκρινομένου) δή τινος εἰἴο. Νὸπ ῥτγὸ- 
ζεοῖο ἱποτθά!υ 1}}6 ᾿πίοττορδῖ, αἴτοπι βξ 
το ρὶβ ἀἰυϊυπιυπι, 56 μος ἱΠΠ πὶ 1Β ἰπέθτ- 
τορϑί, αυἱ 5υ8πι ἐδ νἱέδ ροβί πιοτίοπι ὅ:- 
ἰυγα βεπτθηὔδτα πος ἴρ80 Ῥγοῦᾶγα σομδίογ 
διρυμιεηίο, αυοά εἷς τὸ γένος ἀνθρώπον 
πολυχρονιώτερον ἢ τὸ τοῦ ἱματίου.---ἂνε- 

ψὴ τὸ ἀνερωτῷ ὁ 88, 2. ἀθθεγαΐ 
781 Εοτβίοσ, δίαιιβ 8 βεπρίυμα ἵπ ΑῸρ. 
εἰ Τοῦ, εινν. 

τό γε ὀλιγοχρ. ἴπ ἘΔὰ, οπιίββιιπι γε 
δἀάϊάϊ 6 Τυῦ, Αὐρ. τό τε ὀλ. Ηεινῇ. 

8. 83. πᾶς γὰρ ἂν] Αὐυρ, πῶς ἄν. Τυῦ. 
πᾶς ἄν. Νφαὺς ΕἸοίπυϑ ος γὰρ ΘΟΧΡΓα8- 
εἰῖ, φυοὰ (δηηθη ἀρ ϊβϑἰπιὰπι ἢ. 1. ἨΈΙΝΩ. 

οὐδέν τι] Ταδ, τοι. τηδὶθ, πᾶπι οὐδέν 
τι μᾶλλον ε5ὲ πον πιαρὶβ, αἰλέϊο ὑμν ἰῷ 
ϑὶς δρυαὰ Χοπ, Ογτορ. ἰ1. 4, 8. ἰὰ θα, 
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ἱμασίου φαυλότερον οὐδ᾽ ἀσθενέστερον. τὴν αὐτὴν δὲ" ταύ- 
τὴν, οἶμαι, εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἃ ἂν Ψυχὴ! πρὸς σῶμα, καί τις 
λέγων αὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν" μέτρ ἄν μοι" φαίνοιτο 
λέγειν, ὡς ἥ μὲν ψυχη" πολυχρόνιόν" ἐστι, τὸ δὲ σώμα 

ἀσθενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιώτερον. ἀλλὰ γὰρ ἂν φαίηξ 

σι, ἰἰξ, 66. ἑκάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν," ἄλλως 

σε καὶ εἰΐ πολλὰ ἐτηὶ βιῴη:" εἰ γὰρ ῥέοι φὸ σώμα καὶ 

ἀπολλύοιτο' ἔφσι ζῶντος σοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἫΝ ψυχὴ ὁ ἀεὶ 

τὸ ,κατατριβόμενον ἀνυφαίνοι," ἀναγκαῖον μέντἰ" ἂν εἴη, 
ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχῇ, τὸ τελευταῖον ὕφασμα τυχ εἰν 

ἘΓΔΛΙΠΦΟΕΟΘΗΙ1,9.---ῦ ταύτην οτὰ Ἅ{Π.--- ἂν ἡ ψυχὴ Ἐπςτ.--- περὶ τῶν αὐτῶν ἘΠ 
εἴ τὸ α.---» ἂν δὐἀὰ ἩΓΔΕΠΥΦΟΘΘδ. --- μοι.. ἐστι οπι Δ.---ὰ μὲν ψυχὴ ἈΞΠῪ : ψυχὴ 
μὲν "-ς.--- πολυχρονιώτερόν 1,.---ἴ τε καὶ Ο.--Ε φαίη ΓΔΛΠΥΦΟΗΙ, οἱ οοῖ ΒΕ: 

ἢν ἣ-.---Ὁ συγκατατρίβειν 1.---ἰ καὶ εἰ ἸΞΠΥ : κἂν σοῖτ Γ' οὐπὶ ἢ -.,--ὐ ἔτι Δ.---- 
βιώη ἘΔΠΥΦΟϑΘ εἰ ργ ΓΈ : βιῷ "-ς.---ἰ ἀπολύοιτο ΓῚ,.----Ἃν ἡ δὲ οοῖτ Δ.---Β ἀνυφαί- 

ΑΙς, Τυπέ. ΑἸά, τοοίθ Ἰορίίαν οὐδέν τι" 
αυοά Βιορθᾶπυθ Ρεγρεσᾶπι πιαίδνῖι ἴῃ οὐ- 
δέν τοι. ἘἼΒΟΗ. 

οὐδέν τι μᾶλλον] Μαϊὶε ΤΡ. τοὶ ῃὑτὸ 
τι. Ῥτοίδρ. 8. 27. κἂν πάνυ καλὸς γἾ καὶ 
πλούσιος---οὐδέν τι μᾶλλον ἀποδέχονται. 
ἃς Άθρ. νἱ. Ρ. 487. Ο. ἐπεὶ τό γε ἀληθὲς 
οὖδέν τι μᾶλλον ταύτῃ ἔχειν. Χεπορ, 
ΟΥτορ. νἱΐ, 1.. 6. Κῦρος δὲ ὁρῶν ταῦτα 
οὐδέν τι μᾶλλον ἀφίστατο. Αἴαυς 118 
ἐπηυπιουῖβ Ἰοοῖβ, Ηξινυ. 

τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην] ἴπ Ιοσαπι βαυπὶ 
Βοο δὲ ὁχ ἄυρ. ΤΡ. Ῥᾶγ, τεάϊε, ξεν. 

καὶ ψυχὴ πρὸς σῶμα] Ψαΐρο ἡ ψυχή. ἴπ 
ΤΡ. δϑεβὲ γί, ἧ, Αὐβρ. ἂν καὶ ἡ ψυχή. 
ὕπαάθ καὶ ῥγὸ ἡ τεβοῆρμεῖ. Νέεο πιδρὶϑ 
ἀυδιϊαπίον βδιατῖπι ροβὲ ταὐτὰ ταῦτα ἐα- 
θηι μας, ἀδαϊ ὑτὸ αὐτὰ ταῦτα, πες ρμϑ8α. 
-- μέτρι᾽ ἄν μοι. ϑ΄ῖο γχοὸ μέτριά μοι 
Αὐμρ. Ηξκινυ. 

ὡς ἡ μὲν ψυχὴ πολυχρονίωτερον) 
Ψύυϊξο ἡ ψυχὴ μέν. Νοβίτο οτάϊπο Τυδ. 
Ῥιὸ νυϊξαῖο δυίοπι ΗΝ φυοὰ νεὶ 
δχ οοπ͵]θείυτα τοροὴὶ ἀεθθυδέ, πολυχρο- 
ΠΝ ἀεαϊε Ραγ, Ηξινῃ. 
αὖ μὰν Ἢν] 8|ς ᾿Βίερ ἢ. δὲ νυϊρο : 868 

Ἰερεπάυμ ἂν φαίη, υἱ [Ἀπ Ἑογβίον, εἀϊαϊέ 
βεουΐυβ ἱπίεγργείθβ [Αἰἶϊποβ, Απβιρρυσι, 
Εἰοίπυπι, (Οὐτγπδγίυπι: δὲ ἰΐθπλ μαθοπὲ 
γιμά. ἃ ΒΏΌῈΕ: ψεμεῖ, Α: εἰ Ὑογεῖο 
Βἴου!α, Ἦ υττ. 

φαίη] Εδά. φαίην, συἱ 6 Τὰ}. εἰ Ῥδτ. 
Δ δα], αὐοὰ οὔδηι ΕἸοὶπυβ Ἔχρσεβϑὶξ, 
φαίη ες, ὃ λέγων ταντὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν 
(ψυχῆς καὶ σώματοτ). Ουἱ 5ὶ ἰοῦ ἴδη- 
ἔυπὶ ἀϊσογοῖ, δηϊσααπι αἀἰυτυτχιίογθηι 6856 
ἀγγϊοτεπιαυ πδιῃ ΟΟΤΡΊΒ, ΔΟπ 5886 ξα- 

ἄενη, (ταυτὰ ταϑειὼ ὧδ σογροῖε ἀπὶπιοαυθ 
αἰσεγεῖ, ααθ πιοῦο ἀϊοία βυπὶ ἀξ ἰεχίοτε 
ΡἈΠ]οαυθ, Ημυπο ἰρβυιὴ μπες ααοαιο 84- 
αετο οροτίεϊ, ἑκάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ 
σώματα κατατρίβειν εἰς, Ῥοίΐεταϊ πυπο 
οἰἰδιη ἐπ τηοάαπι ργοσεάογ ὁγαίῖο : ὡς ἧ 
μὲν ψυχὴ πολυχρονιώτερόν ἔστι, τὸ δὲ 
σῶμα ἀσθενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιώτερον" 
ἀλλ᾽ ἑκάστη τῶν ψυχῶν πολλὰ “ὄμανα 
κατατρίβει κ. τ. ἅ. εινν. 

βιῷ) Αὐξ. εἰ Τὰν. βιῴη, υοά ἴα85ιι 
Ἰορὰπι ργδπηπιᾶίϊςοβ ται ΐθθδ 8986. δἱξ 
Εἰβοῖνογ, Ε᾿ϑοιιογῖ 408 ἐμοτῖε σταπητᾶ- 
τσ, ἱρπογβϑηπϑ; ποδέστα ροϑὲ κἂν ἱ. 6. 
καὶ ἐὰν ποη ορίϑίναμι βιῴη, Ξ6α Ξυδ)απο- 
ἄνυπι βιῴ ροθίυϊδί, ΝΟ ἰδπιθα βροτ- 
ποπάσι Πυἀ βιῴη, υοὐ ςἐ Ρᾶγ, ργθοῖ, 
Ὥθ΄υδ ἀυθῖτο αυΐῃ δ᾽ αἰοπίο ταβηπη 5867 - 
ναπὶ Τυῦ, ἄλλως τε εἰ καὶ πολλὰ ἔτη 
βιῴη. Καὶ ἰπ ἑοσταυϊα ας ρίδπε, αἵ ἢ. ἢ, 
Ροβίζυπι Χεπορὰ. Μίδα. ἴ. 2, 69. ἄλλως τε 
ἐὰν πρὸς τούτῳ καὶ θρασεῖς ὦσι. ἤεινν»- 

ἀνυφαίνοι] ξυῦϑι8 οοπίεχαϊ, Ὑεῖθυπι 
ἰῃ [μοχὶοὶβ ἀθβίἀδγαίαπη, Ἰθίοηνβ. Αἰδχ.-. 
δπᾶγ, δραὰ Ἐπ5ε}. Ῥγῶρ. Ενδηρ. χῖν. Ρ. 
714. Ἀ. μοϑαϊε ὕτὸ αὐ ἐπέξίο ἐόχετε : ἱμά- 
τιόν τε γὰρ οὐ μην κι ἱστουργοῦ συνιστα- 
μένων τῶν στη ν, οὐδὲ τῆς κρόκης 
αὐτομάτως παρεμπλεκομένης, νε- 
ται εἰ δὲ κατατριβείη, τὰ λακισθέντα 
διαῤῥιπτεῖται λάκη. 1ῃ ῬΡΙυΐδτοιο ἀδ 
Ἰείδοια Οτας. ᾿. 414. Τὴ). 5ὶ ῥγο ἀναφεύ- 
γει νϑγὰπι 6ϑἱ ἀνυφαίνει, δος ριεμἀαπι ΡτῸ 
ἀἰδεοΐυσετε: οἱ τσυπι, ἰδ υἱ 1,βεἴπθτει 
τεΐεχετε, ΠΟΙΆ ὈΪ. Ὀἱξατίδτη, ἐεσέμπι ἀἰδεοῖ- 
τῶ εἰ αἰδεοϊμκέε γγϑιι8 εὐηέεχογε. 

Ὑττ. 
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αὐτὴν ἐγχουσὰν καὶ τούτου μόνου «ροτερῶν ἀπολλυσθαι: 

ἀπολομένης" δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη" τὴν φύσιν τῆς ἀσθε- 
Ἁ ,7ὔ ΕῚ δ τ 4 Ἀ »“"» 

μείῶς ἐπιδείκνυο τὸ σωβνῶ καὶ ταχὺ σαπὲν διοίχριτο. 
“ ᾽ ΝΜ » ’ [8. 84.] “Ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὔπω" ἀξιον πιστεύσαντα 

γ δ ω ε ᾽ Ἀ 3 7 " ς ὧν 6ἐ Ἁ 
θαρῥεῖν, ὡς ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἔστε που ἡμῶν" ἡ ψυχὴ 
ΕΝ ᾿ 7 ᾽ -“ ͵ Ἃ κα Ἁ 7 

ἔστιν. εἰ γάρ σις καὶ πλέον ἔτι τῷ λεγοντί ἢ ὦ σὺ λέγεις 

οι ΟΡ» 

νει ᾧ.--- τ᾿ οαὶ (.---Ρ ἀπολύοιτο 61,.--- προτεραν Θ, πρότερον Τί.---Ἰ ἀπολομένης 
ἌΓΔΈΕΠΥΦΟΗΙ, ἀπολλομένης ΛΕ, ἀπολυμένης 1,: ἀπολλυμένης "ς.--" τόδ᾽ ἤτοι 1. 
--ἰ ἐπιδεικνύοιτο σῶμα -.---α οὕτω Ἡ.---ῦ ἡμῶν δία ἡ ροπυηὶ ἩΞΠῪ, ροβὶ ἐστιν 8: 

ἀπολομένης τε τῆς ψυχῇς} δ]. τεοοΐθ 
Τυῦ. Ψψυϊρο ἀπολλυμένης. Νοη ἄυτα 
ἐχβιϊρ  Γ απέπιυ8, δε, οχτϊποίο ἀδσιπθτα 
110, οογρὺὰβ ραΐχσεβοετε ροίεβι. ξεῖν. 

ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα] Ὑυϊρ. ἐπιδεικνύ- 
οιτο σῶμα" ρετρετδη. Θυοὰ ἀράϊπιμ, 
[σοπ]εοῖς Ζοϑαπίιβ, 617 ἰρβα σδίϊο [αι β8ϊξ : 
Θὲ Ῥοβίεδ σοπβτγηνδίυπι νἱἀΐπη8 ἃ ὙΙπὰ, 
ΑΒΕ: δεηε. Α Β. Νβ 
ψίπά. Ο. Βεθεῖ ἐπιδεικνύει, ΠΙυὰ δαΐοιαι 
᾽τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας, ρυϊεϊ αυ]8. δὺυὲ 
τυ δηάυτη 6888 ἰπ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύ- 
σεως, δὲ σοτία 8:5 δοοϊρεπάῃπι ἐγ εὶ- 
ἑαέεηι παξεγ δια οβέεηαετεῖ : νο]αι 
Ἰμερ. ν. ῥ. 608. Ε, ἄλλη δὲ οὐκ ἔστιν---- 
τῆς τ 5 μηχανῆς διαφυγὴ ἀϊοϊτυν ρῥτὸ 
μηχανὴ διαφυγῆς" οἱ νἱϊ], ῥ. 649. Ο. ἀδι- 

ἀ--- τῶν ἐγκλημάτων, αὐοιιδαξὶοη 88 
τες ξασξοτεσι. ῬΙοϊπαβ Ἐππ, ἰ,, 1. ρ. 
97. α. πρόσφορον καὶ τὴν ὕλην πρὸς τὸ 
βούλημα τοῦ ἀποτελέσματος ὑπάρχειν 
προσήκει" ὶ. 6, πιαΐογίαπε οἐΐαπι ἀσοθῃμ!πο- 
ἀαίαπι αὦ υοἰμπέαξενι ἐἰεοϊἰομδ 6886 

γέϑε ; τυσηο βεη πε ἐδὲ, αὐ υοἰμηΐα- 
ἐΐβ ἐἰξδοξίοπεηι πρὸς τὸ τοῦ βουλήματος 
ἀποτέλεσμα. δπιΐ! απ ρθη ἶνὶ οὐπὶ οα8α 
τεβρδπίο ρεσηϊδίζοπεια οϑίθπαϊἐ 1) αν 8105 
δὰ Μαηχ, Τστ, χνῇ], 1. ἢ. δθ6, Ῥοβεῖς 
οἰΐδτη πεβο γαίϊο νδίογο, αἱ φύσις ἀσθενείας 
Ἰἰάσεῃ δἰ αυοὰ παάππι ἀσθένεια ; αυἱρρθ 
μαμὰ ἱπέγθαιδηϊογ φύσις ροΠΡἨΓαβδὶ ἰπ- 
Βεῖνὶὶ : νς ο, Ῥ]διοπὶ ἰπ Ἐρίποτα. Ρ. 102. 
Ο.. θεοὺς γὰρ δὴ δρατοὺ5---τὴν τῶν ἄσ- 
τρῶν φύσιν λεκτέον" αἰοϊίυτ ᾿το τὰ ἄστρα. 
1ωᾳ. χὶὶ, 697. Α. ἐπιτήδειοι πρὸς τὴν 
φυλακῆς φύσιν" ἰάδιη εϑὲ ὃς πρὸς τὴν 

ν, Τίπιβο Ρ. δῦ2. (, τὴν τῶν 
αἰδοίων φύσιν" Ρτὸ τὰ αἰδοῖα. ῬΙαίατοῖι. 
Οὐοπιραγ, Ἰρη8 εὐ ἀαυδ Ρ., θὅ6. Ὠ, πῦρ 
μὲν οὖν δρῶμεν (581. ἰδρὸ ῥτο ῥᾷον) ὀλε- 
θριώτατον, ἣ δὲ ὕδατος φύσις οὐδέποτε 
βλαβερά. ῬΙδοὶς, ῬΒΊϊοθ, 1. 4. Ρ. 818. 
Ἑ, αἱ ἄτομοι---τὴν τῶν ἀστέρων φύσιν 
᾿ἀπετέλουν" '. ς. τοὺς ἀστέρας. Ὁῖο. 

Ογγβ8. Οτσ, χὶϊ, Ρ. 304. Α. οὐ κηρὸν ἐγ- 
χέαντες τοῖς ὠσὶν, ὥσπερ οἶμαι, φασὶ τοὺς 
᾿Ιθακησίους ναύτας ὑπὲρ τοῦ μὴ κατακοῦ- 
σαι τῆς τῶν Σειρήνων φδῆς, ἀλλὰ μολίβ- 
δου τινὸς μαλθακὴν ὁμοῦ καὶ ἄτρωτον ὑπὸ 
φωνῆς φύσιν" χχχν. Ρ. 438. εἰσὶ δὲ 
λειμῶνες αὐτόθι πάγκαλοι, καὶ φύσιν 
(ἰες. φύσιΞ) ἀνθῶν τε καὶ δένδρων. ῬΙο- 
ἐπ. Ἐππ, 11. 1. 3. Ρ. 98. Α. καὶ ἀὴρ οὔ 
μήποτ᾽ ἐπιλείπει, οὐδ᾽ ἣ ὕδατος φύσις. 
1επὶ Οἴοετο Ναῖ, ΠΏ θον. 1λ. δά. “ σου 
αἰνὶ πϑίυγα βυδ]εσί βίοπιβομο, οἰδὶ εἕ 
Ροι(οηΐς βἱὲ τεοθρίδουϊυπι τ᾿ ἀϊοϊταγ υἱ 
5ρίοχ αἰνυ, δ ΕἸπίθιΒ, ν, 11. “οο 
᾿πέο!Πἰραπέ, βἱ απο παίσσγϑιη Βοπιληΐβ 
ἀΐσαπι, Ὠοπιΐμθπ) αἀἴσεῖθ τὴδ ; πἰ ΠῚ] ἐπα 
δος αἰδενί,᾽  υττ. 

ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα] [1ἰΔ Αὐυρ. εἰ 
Ῥαγ, γυϊρο ἐκιδεικνύοιτο σῶμα, τιλὶα 
ΟἸηἶδβο δτγίϊσαϊο, ψαῦπὶ τ θββοτῖς τῆς 
ψυχῆς: πδηῖε δρίδ δϑβὶ ἢ, ]. τηβάϊαᾳ νογδὶ 
ἴοσυϑ. ϑ6α ροϑβὶ φύσιν Ἔχεϊα 588 ν᾽ ἀδίυς 
ἄν. Ηεινν. Ῥτὸ τὴν νεϊϊπι ἰορὶ ἄν. Ζευν. 

δ. 84. ἔτι που ἡμῶν ἣ νχί ἐστιν») 
Ψεσρα ποὺ ογάϊμα Ῥοβὺλ 6 Τὰ, Ὑυ]ρὸ 
ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἐ. Ηξιν». 

εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι τῷ λέγ. 
Ηδς, αἱ ρχοχΐπιθ Ῥσέθρτθββα, Οοθθβ ἀἷ- 
οἷξ σοπνοιβὰβ δὰ ϑιπηπιίδτη, 4 δΌρτα 
β.. 79. φαυχτη δηϊπιοϑ ΠΠ ΠΙΔΠΟΒ δπΐθ 8 ΠῸ 
υἱΐδια ἔαΐβ8β8 οοποθεβιβϑοῖ, ἀθίηάθ δηϊ- 
πιῦτι οαπὶ παππᾶ σοτηρδγαπάο ᾿ΠἸυὰ 
πορδνεχαῖ, ἤσιηίοσθμι ϑυτα ἀἰα Όσηοσθια- 
4116 4υδη) ΘΟΓΡῸΒ 6866. ὕετθα πλέον ἔτι 

τϊηθαξ δὰ 8δθ4. λέγοντι, Ῥοτπὰθ ἃς βὶ 
118 ροδῖία δϑβθηΐ, εἰ γάρ τις τῷ καὶ πλέον 
ἔτι λέγοντι ἢ ἃ σὺ λέγεις σνυγχωρήσειε, 
Ἰβοοταί. Ῥηθρ. 8. 38. Ἐγὼ δὲ ἡγοῦμαι 
μὲν ταῦτα τοὺς λέγοντας οὐκ ἀποτρέπειν 
ἀλλ᾽ ἐπισπεύδειν τὴν στρατείαν. ΧΘΠΟΡΉ. 
Μϑιη. ἢ. 6. 7. ἐμὲ δὲ ἄρα οὐκ οἴει τῷ σώ- 
ματι ἀεὶ τὰ συντυγχάνοντα μελετῶντα 
καρτερεῖν πάντα ῥᾷον φέρειν σοῦ. μὴ μελε- 
τῶντος ; ὉΪ μθερόσϑιω δἰναυὶς νετῦλ εἰς 
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ξυγχωρήσειε," δοὺς αὐτῷ μὴ μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ" γενέσ- 
θαι ἡμᾶς γρύνῳ εἶναι ἡμῶν τὴν ψυχήν, ἀλλὰ μηδὲν κω- 

λύειν, καὶ" ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσθαι 
καὶ πολλάκις γενήσεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις" οὕτω 
γὰρ αὐτὸν φύσει ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γιγνομένην 
ψυχὴν" ἀντέχειν: δοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι" συγχω- 
ροίη, μὴ οὐ“ πονεῖν' αὐτὴν ἐν ταῖςξ πολλαῖς γενέσεσι καὶ 

ἡ ψυχὴ ἡμῶν "-ς.---" δ, ὙΓ : συγχωρήσει Δ.---ὰ ἢ Δ.-- τὰς ψυχὰς ἍΠΎΥ.---" καὶ 
ὁπ Ργ Ἐ;.--- γὰρ καὶ αὐτὸ τς Δ.---ὐ γιγνομένη » τὴν ψυχὴν ΔΟ8.---Ξ ἐκεῖνο μηκέτι 
ἩΔΈΠΥΦΟΘΙ : μηκέτι ἐκεῖνο "-.--- συγχωροίη Τ': συγχωροῖ “-.-- οὐ οπὶ Δ.--- 

ψοϊάϊε ττδηβροηὶ, τὰ σώματι ἀεὶ συντυγ- 
χάνοντα. 114. 8. 18. τὴν σοφίαν τοὺς 
μὲν ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ πωλοῦντας 
σοφιστὰς ἀποκαλοῦσι. Τιγ 5188 ἢ. 170, οὐ, 
Βοῖβκ. ἡμεῖς ἦμεν αὐτὸν οἱ κριτὴν ἐμβα- 
λόντες. ΠΕΙ͂Ν. 

τὴν ψυχὴν] Οοάἀ. Τὰῦ. τὰς ψυχάς. 
Βεὰ δὲ βδ! ο δηΐθ ἔτι που ἡμῶν ἡ ψυχή 
ἐστι, οἴ Βυρτα δ. 81. ὅτι μὲν ἊΨ ἣν ἡμῶν 
ἡ ψυχή.---ξ, 80. κρᾶσιν εἶναι καὶ ἁρμονίαν 
αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν. ἐ. 100. 
ἀξιοῖς ἐπιδειχϑῆναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν ἀνώ- 
Ἀεθρὸν---οὖσαν. Ἠεινν». 

λ.}] Ἐδ ]αρα 
δες γὰρ τὴν 

οὕτω γὰρ αὐτὸ κ. τ. 
Βοπετὶβ δὲ βυδ]οοιῖ, Ῥτὸ 
ψυχὴν φύσει ἰσχυρὰν εἶναι, ὥστε πολλά- 
κι γιγνομένην αὑτὴν ἀντέχειν. ἘτεαΌΘη8 
δδὲ Βυϊαβιιοαὶ πβὰ8 πϑυϊτιυβ, ϑῖο Ρ]δίο 
Ἐρίποιη, ρΡ, 704. Α. ὕτα γὰρ 

ε ῥᾷδια φύεσθαι. ῬΙαΐδτοι. ἐ« βοῖοσ- 
εἶα αὶ .Ῥ. 919. Ὁ. τῆς γεράνου σο- 
φὺν ἡ τῆς λίθου περίδραξις. 8:1. τῆοχ ἴῃ 
ἢἤπϑ μα }08 δ, ψυχὴ Ὅν. Ὗνυττ. 

οὕτω γὰρ αὐτὸ})] αὐτὸ ὕτὸ αὐτὴν, υἱ 
Μεπον. Ρ. 87. Ὦ. Οὐκοῦν εἰ μέν τί ἐστιν 
ἀγαθὸν καὶ ἄλλο χωριζόμενον ἐπιστήμης, 
τάχ᾽ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ οὐκ ἐπιστήμη τι5" 
δὲ μηδέν ἐστιν ἀγαθὸν ὃ οὐκ ἐπιστήμη 
περιέχει, ἐπιστήμην ἄν τιν᾽ ὑποπτεύοντες 
αὐτὸ εἶναι ὀρθῶς ὑποπτεύοιμεν. Θοτρ. δ. 
4. Ἀανῴσὼο μὰ μὲν οὖν αὐτὸ (τὴν ὀψοποιη- 
τικὴν) καλῶ--- τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ φημι 
εἶναι, ἀλλ᾽ ἐμπειρίαν. Ἐὲ ἐτοαυθη βὶ- 
ΤαῸ) ποὺ εβὰὸ δρυὰ υἱηυβαθθ πρατ 
ΒΟΥΙΡΙΟΥΘΒ: πϑῆηὰθ ἀυγυτα, φυοα εἰδίϊτη 
Ροϑὲ αὐτὸ ἱπύδγοιΣ γιγνομένην τὴν ψυχήν. 
θυτίον σϑυίθ ὁσβοπϊὶβ τηυϊδο Χεπορῆ. 
(σου. ἱ. 22. δοῦλοι γάρ εἰσι----οἱ μὲν λιχ- 
νειῶν, οἷ δὲ λαγνειῶν, οἱ δὲ οἰνοφλυγιῶν, 
οἱ δὲ φιλοτιμιῶν τινων μωρῶν καὶ δακα- 
νηρῶν, ἃ οὕτω χαλεπῶς ἄρχει τῶν ἀνθρώ. 
πων, ὧν ἂν ἐπικρατήσωσιν, ὥσθ᾽ ἕω: μὲν ἂν 
ὁρῶσιν ἡβῶντας αὐτοὺς οἰς, Αὐιουϊυπι 

δηΐ ψυχὴ 6 Ῥᾶγ, τεβέϊζυι. Ἠεινῃ. 
μηκέτι] ϑΤΈΡΗ. γὙρ. μηδέν τι. Αἱ 

δ᾽} Οοτίο Εἰοίπυβ νογαϊ, πον ἐμὰ 
ἐϊδὲ ἀαγεῖ, ΕἸΒοΗ. 

ξυγχωροῖ)] Νε αυἱδ ἔοτιεςβευ θη στ 
ξυγχωροίη Ρυϊθξ, τηΘιΣπθτλπ νοὶ] μαι ̓θοίο- 
τ68 οὐυβεσυδίϊοιβ ὕΒΟΙΝ πὶ Τσχῖοο : Εὐδο- 
κιμοῖ καὶ εὐδοκιμοίη" τὸ εὐκτικὸν ῥῆμα" καὶ 
ποιοῖ καὶ ποιοίη, καὶ τἄλλα τὰ ὅμοια σὺν 
τῷ η, καὶ ἄνευ τούτου. ϑὶς ο. 39. ἀποροῖ" 
0. 49. ποιοῖς, ν.  ΑἸχισηδτν, δὰ ΗῚΡΡΟΙ. ᾿ς 
φ20. ῬΠανουΐηυβ, ποβοϊθ δα ὑπὰθ: δος 
κοῖς, ἀντὶ τοῦ δοκοίης" τὸ ἀφαιρεῖν τὸ ἡ 
τῶν εὐκτικῶν, ᾿Αττικῶν ἐστι, ΕἼΒΟΗ. 

μηκέτι ἐκεῖνο συγχωροῖ)] υοὰ ποη 
οὐκέτι, 5886 μηκέτι Βοηρδ!ε Ρ]δίο, σεσγίο 
δος δϑὲ υραπθηῖο, ἢξβο τἰρς γα δὰ Ἰη58ι}» 
τυϊδπι ἃ σ Σθὶ5 εἰ γάρ τις καὶ πλέον εἰο. 
Ρτοίββιῃ ἵποτρ, ἰθηθο εὔδιη δὶς ο ὶ 
Ῥδηίουϊα δὲ οἴ οτίβδυτα ἴῃ ᾿ἰβ ἂν 460]4- 
ταί, ἴῃ δροάοκὶ ορίϑιῖνο πυδαυδῦ ΟΝ 
δαϊυποίυ. 781π| πα ἃροάοβιὶ δὺ8 βέστωο 
τα] αἰα5 τε ἐἰπαυδίογ, θ8 ἰηοῖμθτε ρυΐδη- 
ἀκ ἃ νεγθῖβ εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ 
προσήκει Θῖο. υδὶ αἱ προσήκειν φοῃ)εοὶξ 
ϑίθρβδπυβ, ρατῦπι βασιοπὶδ (ΠΌΤ πὶ ΡΕῚ- 
βρθχεγαί. Νεᾶαὺς ἀπ αὐυἰάχυδην ᾿δθθὲ 
π8ὸς τϑῦο ; πεῚ Ῥϑ0}1ὁὸ ἀαηυβ ἐβὲ ἀνα- 
κόλουθον, ηυοᾶ ἵπ 8064. ἰδὲ. εἰ δὲ μιν, 
ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλ. ἀπ. δεδ, 508» 
Ῥεῦβο ἄδθημο βοιτοτθ υὐδν Οεθ65, ε- 
ἴηἀθ 80 8] ἀπίβ ἀἰχιββοὶ εἰ δὲ τοῦτο οὕτως 
ἔχοι, φαίη ἂν, μηδενὶ προσήκειν. Ῥτο 
συγχωροῖ Ῥεγρείᾶτῃ ὐρ. οἱ Β.85. 2. συγ» 
χωρεῖ. ἤξιν. 

μὴ οὗ πονεῖν] ϑτΤΕΡΗ. “ γρ. μὴ οὗ πο 
μόνον αὐτὴν ἐν τ. π. γεν. ἀλλὰ καὶ τέλ.᾿ 
υλ5 αυϊάθπι Ἰεσξίοπεβ ὑπὰδ δδοσαί, 
ἐμπογαθδπι : ἰδὲ ἔογῦβ 615 εἰδηχὶς ἦρϑο 6 
γαιβίομϑ ϑετσδηὶ, ἱπ 408 αυϊάσπι εδὲ, ἐμά 
ἐαπιεη πὶβμονείπεα οομχαΐαν φοοηβέετί. 
Νον ἐαπόμηι ἵπ πνεμέξὶδ ἐἰ πε βεπεναϊίοπεπα 
αὐοοοϑϑίδιι8 ἰαϑογαγα απίνηι, δὰ εἰΐανε 
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φελευτῶσάν γε ἕν τιν; τῶν θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσ- 
θαι: τοῦτον δὲ τὸν θάνατον καὶ ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ 
σώματος, ἢ! τῇ ψυχῇ φέρει" 
ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν 

ὄλεθρον, μηδένα φαίη εἰδέναι" 
αἰσθάνεσθαι ἡμῶν." εἰ δὲδ τι. ὑὶ, 67. 

τοῦτο οὕτως ἔγει, οὐδενὶ προσήκει θάνατον θωῤῥοῦντι μὴ οὐκ 
ἀνοήτως θαῤῥεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχη» ἀποδεῖξαι ὁτιὴ ἔστι ψυχὴ" 
παντάπασιν ἀθάνωτόν τε καὶ ἀνώλεθρον" εἰ δὺ μή, ἀνάγ- 
κην" εἰναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι ὑπὲρ 
τῆς αὑτοῦ" ψυχῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ σώματος διωζεύξει" 

’ » , Ὑ 

οωνζαπασεν ἀπόληται. 

ὃ. 85. Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων αὐτῶν ἀηδῶς" δ" 40. Υ΄. 
διετέθημεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλήλους, ὅτι ὑπὰ .«»"Ν 

( ποιεῖν Δ.--- ταῖς οτὴ Δ.---} γε οπι 1,.---ὶ τοῦ σώματος οἵα 8.---ὖ ἢ Ἡ,. εἰ ΧῪ εἰ 
οοῖτ ΠΟ, ἢ οὐπὶ ἧς οἵ Γ.--ἰλ φέροι Λ, ΡΥ Γ.--- αἴσθεσθαι ΤῸ, ΔΕ 
ΗΠ1.---τι αὐτῶν Φ8.--- δὴ Δ.---ο θαρρῇ ργ Ἑ : οπι Ὑ.--Ρ ἔχη ἩΓΛΕΠΥΦΟΘΗΙΣ : 
ἔχοι “-.--- ὅ Φ.---ἰ ἕστιον ἣ ψυχὴ 6.--" ἀνάγκη ΦΙ; εἰ με ΓΔ.---ἰ εἶναι οπὶ Φ.---- 
" ἑαυτοῦ 8.---Ν διαξεύξει τοῦ σώματος (..--- ἀπόλλνται 1, οἱ μΥ Π : ἀπόληται ουτῃ 

ἐαπάδηη----. Ἐοτβίεσυβ ἰἈπηθα Οἱγαπηαυ 8 
Ῥατεοαϊδπν, εἰ μόνον, εἰ ἀλλὰ, τεοθρὶξ. 
Ἐπαπι ἘΠοῖπαβ. νογς, δε ἑαπάεηαι αἰΐηια 
δα Ρἱμνῖδιιδ τιοτέε αἰσεγοῖ ογππῖπο ἀοϊετὶ: 
υἱ ν᾽ ἀδδίογ Ἰορῖ586 ἀλλὰ τελευτ. γε ἔν τ. 
τῶν θ. φαίη παντ. ἀπόλ, ΕἸδΟΕ, 
μὴ οὐ πονεῖν αὐτὴν] Ουδπι ἴῶ τρδγρ. 

ϑέδριδπυβ δηποίανιε Ἰθοϊοποια ὃχ ὑὴ8 
Βδηβίαπι ϑβδεγαπὶ νεγβίοηθ, ο ἐπα υοίυπι 
τοτοῦ Ἐογβίεγυπι, υΐγωπι αἰ 88 σοπϑίάογα- 
εἰββι πη, υξ 5 ΠΟΘΤΆπι ογβίϊοηθπ βὶς ἦπ 
ἦρβ8ο ἱεχία Ἰπιδγροϊατῖέ, μὴ οὐ πονεῖν μό- 
νον---ἀλλὰ καὶ τελ. Νο ταϑοδ αυϊάδιῃ 
50πη: ἰϑία, ααστα μοβί {Π|8 μηκέτι συγχω- 
ροῖΐ ἰοριίίηα ἰπίεσαίασ μὴ οὐ, ἤραυθ οὐ 
ἴγαηΐ δὰ μόνον ροβϑβίι. Ῥογίάηθὲ βαΐθῃι 
μὴ οὐ οἴδπι δῷ βεαᾳᾳ. καὶ τελευτῶσαν---- 
αδηβμονεωρξᾳρεδννε, ἐνμ ὕμπυβ Αὐυμρ. 

οὐδενὶ προσήκειν) Τπἢπινομι τεροϑυῖ- 
τηῦβ, αὐοα ἰδ) Θέθρῃβηυβ ἡ ϊσανογαὶ, 
Ψωρο δὲ οπιηεβ ᾿ἰρτὶ, οὐδενὶ προσήκει. 

ὙΤΤ.ι 

οὐδενὶ προσήκει θάν.] [πῆ περεΐπεης ἢ- 
ἀεπέεν οὐβτηηιαέοψιε απΐπηο τπογέθηη ἐχ- 
Ῥεοϊαπέδην οαεΐξ, ιιὲ πον δέοι παπε 
λαῦδεαέ βανείαπι, 
18 [8 προσήκειν ροβίξαμη ἢ, Ογ- 88] ι» Ρο Χοπορ μὲς 

Ῥλωᾷ. 

δεᾶ εἶναι σωφροσύνης ἢ δικαιοσύνης τὲ 
καὶ ὁσιότητος, ᾧ γε μόνῳ προσήκει καὶ 
περὶ θεοὺς καὶ περὶ ἀνθρώπους ἐξευλα-. 
ἐντάρ δος τὰ δεινὰ ἘΝ τὰ ΠΤ ΣῈ 

ὥς ὁμιλεῖν. Οοτᾷ. ὁ. 78. 
«στή ἤπνοιεας εἴτ᾽ ᾿Αρχέλαας εἴτ᾽ ἄλλος ἀν- 
θρώπων ὁστισοῦν μὴ δίδωσι δίκην ἀδικῶν; 
τούτῳ προσήκειν ἀθλίῳ εἶναι ΠΎΥΎΨῸΝ 
τῶν ἀνθρώπων, υδὶ νἱὰ. ποῖ, ἤξινο, 
ὃς ἂν μὴ ἔ δίο Ῥύοὸ υἱείοβο ἔχοι 

Αυρ. εἰ Τυρ πβνράνα ςς μν ὌΝ 
ψυχῆς. 8. 61. θαῤῥεῖν ἱέναι ὑπὲρ τῆς 
αρον δι ψυχῆ. ἀ6 Πδρ. ρ, 387. (, 
ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ τῶν φυλάκων φοβούμεθα, 

θερμότεροι ---- γένωνται. ἰὐεἰιδιυϑ 
ἴδίλθη δὲ δεδιέναι περί τινος γ6] περί τιν 
Ηεινν. 

8, 8ὅ. πάντες οὖν ἀκούσαντες κ- τ. λ.} 
ως ἀἰδ]ορὶ ᾿πίοιτηϊββίο, δὲ ἃ βϑεουηαὶβ 

τβοηἷβ δὲ ῥὑηπιδβ ἀἰρτγθβεὶο, ἱπβίρπδπι 
θεοὶ νἱπι δἃ βοπϑαπι δἴξδοίυπιαυ8 ρθτβο- 

ϑτπι σΌτ ᾿ΘρΘ 08 σοπηηππίσαπαυγ), 
β π|}} 18 ϑϑὲ οδυββα ἰη ῬΙαΐδγοὶ,. 46. Οϑαΐο 
ϑιοοταῖῖβ, αὐὶ πυποίαδίο σαρὲίδὶὲ ρΡεήςαϊο, 
οΟἸ]οαύλιπι ᾿πογρθ δία πϑιιδοτθ: ἢ, 
588. Α. ἡμᾶς δέ τις ἔσχεν ἄτοπος μετα- 
βολὴ τοῦ πάθους. μικρὸν γὰρ ἔμπροσθεν 
τῷ κεκωλύσθαι δυσχεραίνοντες, πάλιν διὰ 
τὴν ὀξύτητα τοῦ καιροῦ. καὶ τὸ τάχος, ὡς 
οὐκ οὔσης ἀναβολῆς, εἰς ἀγωνίαν ὑπηγό- 
μεθα καὶ φόβον. γένττ. : 
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τοῦ ἔμπροσθεν λόγου" σφόδρα πεπεισμένους ἡμᾶς πάλιν" 
ἐδόκουν ἀναταράξαι καὶ εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν" οὐ μό- 

“Ὁ ’ ’ὔ Ε . Ἁ Ι λοῦ 

νὸν τοῖς προειρημένοις λογοίς, ἀλλὰ καὶ εἰς τα ὑστερον 
ε ΄, Ε Ἁ ΪΨ 

᾿ μέλλοντα ῥηθήσεσθαι," μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἰμενἷ κριταὶ 

ὰ 

Ἃ 
ἤ 

ν , ΔΕ» ν ἢ καὶ τὰξ πράγματα αὐτὰ" ἀπιστα εἴη. 
᾿ ἘΧ, Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίὸ εἰ ἔ , Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε ἔχω 

» “ ὃ ΄ -ςτ᾿͵͵ 

ὑμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν με νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦτόν τι 
λέγειν 

λόγῳ; 
λόγον, 

,Ὶ ᾿ Ν Ἀν} κ 7 ἾΌΠΝ ᾽ὔ Ε Ι 

πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρχεται," Τίνι οὖν ἔτι πιστεύσομεν 
Ν Ν ι] " 

ὡς γὰρ σφόδρα πιθανὸς ὧν, ὃν" ὁ Σωκράτης ἔλεγε 
"νυ ΕῚ ,ὔ ΄- ᾿ 

νῦν εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε. θαυμαστῶς" γά 
« Ι Ψ Ε “ Ἀ δῳ Ἁ 3". 7 

βου ὁ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται καὶ νυν καὶ ἅεΐ, τὸ 
45. ς , νος.» ᾿ Ρ Ἀ ΄ ὙΠ - ,ὔ 

1. ἢϊ, 68. ἀρρυονίὰν τινῶ ἡμῶν εἰνῶ " τῆν ψυχήν, καὶ ὡς περ ὑπεμινησὲ 

δ ηθεὶς δ᾽ 4 αὐτῷ α προὐυδέδο ὶ χά με ῥηθεὶς ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα προὐδέδοκτο. καὶ πάνυ 

οὔ ου κα 
Φς ΠΟΥ ᾧ.---ἰ ἀηδὲς 5.--- τῶν Ξ.---ἰ λόγων Ἐ, χρόνου 1.--- πάλαι ἘΠΥῪ8.---" μετα- 

τὰ 
βαλεῖν Ἐϊ.---ς- τὸ Ἡ.--- ὕστερον ΓΔΛΦΟΘΗΙΠ1,5 εἰ σον Π: ὕστερα ἧς. ὕστερον...τὰ 
οἵ ἢ.--" ῥηθήσεσθαι μέλλοντα α.---ἰ ἦμεν ἸΥῸ : εἴημεν “'ς.---ξ τὰ οηϊ Γ΄.--- αὐ- 
τὰ οἵα ΓΛΟΕΗΙ, εἰ ργ 71.---ἰὶ εἴη Ἠεϊπάοτῆμϑ : ὉΠ ἧ.---} γέ ὁπ 1,3.--- ἀπέρχεσθαι 

ὥς 

1,, ἀπέρχεται Δ.---ἰ πιστεύσωμεν Τ'.---α ὃ ς.-- ὃν οπὶ ΡΥ Ἐ.---ἢ θαυμαστὸς Λ.--- 
Ρ εἶναι ἡμῶν ᾧ.---ἢ καὶ ροδί ὅτι δ ὙΓΔΛΙΠΦΟΘῊΙ8 εἰ τὸ Ξ.---" ὑπομνήσει Δ.---- 

εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν] Μία6. 885. 
2. οἵ ϑίδρ!), ΤῸ νδγ. ἰοοῖ, μεταβαλεῖν. 
ὕιΆ ἢ. 1. εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν, εκἷο 
ΔΆ} ροβί εἰς ἀπιστίαν καταπέπτωκε, 
8116. Ρ. 15, Ε, εἰς ἀπορίαν αὑτὸν----κα- 

ταβάλλων. Τ)αϊϊᾳνιπι δυίΐοτη πὰπο τοῖς 
προειρημένοις λόγοις Ῥεπάοτο. αὶ ψϑῦδὺ 
ἀπιστίαν, νεϊαὶ βθρε νϑυῦδ!ῖα νεγϑόγαπι 
Βυοτγατα σᾶϑ τη 8 8οἰβουπί, τοί τηοπαὶξ 
Εϊδοῦετ, Ν]ὰ, ΨαΙοκοη. δὰ Ἐπήρ. Ῥῆωη. 
941. εἰ Ῥογβοη, ἰδ18, δὰ ν. θ48, ὙΥ̓εββεὶ. 
δὰ Ηεγούοι. ρΡ. δ17, εἰ ἀ6 Ῥ]αΐομθ ποβίτα 
δὰ Οοτα. δ. 146. εικυ. 

»τὰ} ΘΤΈΡΗ. " Εοτ, μέλλοντι.᾽ 
Ῥεῦΐδβθ νἱάἀδίυγ ϑέορηδπιβ ἤἴδπῸ Θπηθη- 
ἀδθοποιη 6 νογβίοπθ ΕἸεϊπὶ, μέ πεάμηι 
γαϊξιοηῖδιδ λατα αὐαμοξὶβ, βεὰ εἰ ἀϊσοπαὶπ 
ἐηδιιρεν, ἤείονα πυϊίαπι αὐ]ιϑετέπιιβ. Μεῖ- 
ΒοΟπΉΐΩΒ τὰ πηᾶγρ, Β88. 2, τὸν ὕστερον, 6 
Οὐοά. νοΐ. 1η ΤΡ. [εἰ Ῥατ.7 εἰς τὰ ὅστε- 
ρον. ΕἼΒΟΗ. , 

μὴ οὐδενὸς--- ἄπιστα εἴη} Ἑάϊίαπι δυς-. 
υϑὰῦθ ὅ εὐν ἰπ εἴη τηυϊανεγῖπι, οϑαβ: 
δυπὲ δρετίξ, Νὰπι ρτὸ εἴημεν αυοὰ Ταῦ, 
Βανεὶ ἦμεν, ἰά πὸ 'π ὦμεν χυΐϊάθπι ταυΐα- 
ἴμαν τεοΐθ μαθθγεῖ μοϑί ρυβείευιδ διετέ- 
θῃμεν---ὅτι--- ἐδόκουν. Μοχ αὐτὰ μοδὶ 

πράγματα ἀεεβὶ ἴα Αὐν. εἰ Τυῦ. ἤεινν. 
γι νπβοία Τοῦ. ἀνέρχεται. Αἱ ἐπέρ- 

χεται νϑτγύτη δῖ, Χεη, Νέθπιοσγ, ἵν, 8, 8, 
ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλθεν ἐνθυμηθῆναι. ΕἸξοη. 

πιστεύσομεν] ΑἸ. πιστεύσομε, ἀπὰα 
Β855. πιστεύσομαι, ϑίερ!ν. πιστεύσομεν. 
Ἦος δηπ 6 Τυθ. τορουδίυγ πιστεύωμεν, 
πΐΏ}] ργοτβαβ ἰπίετεσιῖ, ϑέδεπι ροβι Τ υδ. 
οἱ Βδ85. 2. ὡς γὰρ σφόδ. ἴπ Πἰβ ὃν ὅ 
Σωκρ. ἔλεγε λόγον, ηἀασην ρτοχΐτηθ ργε- 
οεββοτῖε λόγῳ οἱ βίδίϊπι ροδέ βεχαδίυγ ὅ 
λόγος, ταβδὺ αὐυἰάετη βεηϑὰ εἰδραπίϊυν 
δθοββεὶ πος λόγον. ΗΈΕΊΝῸ. 

ἀντιλαμβάνεται Οαρὶξ εἰ ἀεἰέείαὶ δε 
ταϊΐο. Ῥδυιηοιι. ᾿ 10. Νέο--- εἶ ἔτι--- 
καὶ οὕπω σου ἀντείληπται φιλοσοφία, ὧς 
ἔτι ἀντιλήψεται κατ᾽ ἐμὴν δόξαν εἰς. 51- 
τη Πΐεταυς ἅπτεσθαι ροπυμ 1οπ, ἢ. 535, 
Α. ἢ οὐ δοκῶ σοι ἀληθῆ λέγειν, ὦ "Ἴων ; 
1. Ναὶ μὰ τὸν Δία ἔμοιγε' ἅπτῃ γάρ πώς 
μου τοῖς λόγοις τῆς ψυχῆς, ὦ Σώκρ. καί 
μοι δοκοῦσι θείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν---ταῦτα οἷ 
ἀγαθοὶ ποιηταὶ ἑρμηνεύειν. Ἡξινν. 

ὥσπερ ὑπέμνησέ με] Ατἱβίορ, Ῥδοδ 
284. Φέρ᾽, αὐτὸν ἀποδρῶ" καὶ γὰρ ὥσπερ 
ἠσθόμην Καὺὐύτὸς θυείας φθέγμα πολεμι- 
στηρίατ. Ὑπόσιὴ, 809, ᾿Αλλ᾽᾽ ὥσπερ αἰ- 
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δέομαι πάλιν, ὡς περ ἐξ ἀρχῆς, ἄλλου τινὸς λόγου, ὃς μιε 
πείσει" ὡς τοῦ ἀποθανόντος οὐ συναποθνήσκει ἡ ψυχή. λέγε 
οὖν" πρὸς Διός, πῇ ὁ Σωκράτης μετῆλθε τὸν λόγον; καὶ 
πότερον κἀκεῖνος, ὡς περ ὑμᾶς" φής, ἐνδηλός τι" ἐγένετο 
ἀχθόμενος ἢ οὔ, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει τῷ λόγῳ; καὶ" ἱκα- 
γῶς ἐβοήθησεν ἢ ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν δίελθε" ὡς δύνασαι 
ἀκριβέστατα. 

ἃ. 86. ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὦ ᾿Εχέκχρατες, πολλάκις 
θαυμάσας Σωκράτη" οὐ πώποτε μᾶλλον ἠγάσθην ἢ τότε 

7 Ν Ν ΥῸΥ ἢ , ι᾽»" " 
παραγενόμενος. τὸ μιν οὖν ἐχειν' ὁ τι λέγοι" ἐκεῖνος σῶς τ. 

᾿ ΜΝ ΝΜ -“- 

οὐδὲν ἄτοπον" ἀλλ᾽ ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα αὐτοῦ" 
»ἭὝ Ν "“ ε δέ Ἀ Ε] Ὁ ο ᾿ ’ὔ ἃ 

αρωτον μυὲν τουτο, ὡς ἤδεως καὶ ευμνενως" καὶ ἀγαμονως 

5 δὴ 1,.--- ἡμᾶς ΛΕῚ.--- τε 5, οἵη ΓΛΦΟΕΘΉΗΠ,.---Ἶ λόγω καὶ Δ: λόγω ἣ καὶ ὃ-. 
» ε] Φ 

-" διῆλθεν Δ.---ἰ σωκράτης Ἡ, σωκράτους Ἐ.---Ἰ} ποτε ἼΥ.--- ἔχει Δ.--- λέγει 
ΔΛΕῚ.---Ὁ" αὐτῶ 1.---“ καὶ ἀγαμένως οἷι Ε.---ὦ ἃ 6.--- ἐπεπόνθειμεν Ο.---ἰ προὔῦτρε- 

κάλλει τι καρδίαν ἐμήν, Χοπορἢ. Ογτορ. 
ἦν. 8. 3. Ὁ δὲ Κῦρος θεωρῶν τὰ τῶν Μή- 
δων ἔργα καὶ “Ὑρκανίων ὥσπερ (8ϊς τεοὶα 
ΟυεἸξ,) κατεμέμφετο καὶ ἑαυτὸν καὶ τοὺς 
σὺν αὐτῷ. Ααὰδ αἰϊαία δὰ ΡΙδὲ, Οταῖυ!. 
8. 3. Ηεινυ., 

ὅτι καὶ αὐτῷ μοι] Ψυΐρο ἀοβιἀογαίυγ 
καί : τοσερὶς Εοτοίεγ, ἰὰπὶ ΕἸβοθογ, 808- 
ἀεηίε ͵δπὶ βίοριιδπο ; δα ἀβϑοπιϊοπία 85. 2. 
Απρϑίρρο, Εἰεῖμο. Αοοεάμπε Ψίηά, οπι- 
πε5: επεῖ, Αἰ: νοτρῖο ϑίουϊα, [Τὺῦ. 
Αὐυρ. ῬΑ. νυττ. 

μετῆλθε τὸν λόγον} ϑόγηιοπεπι μέγ 6- 
ομέιι8 818, τϑὶϊηυδ θχρ  συθηῖ, Μϑποηῃ, 
Ρ. 14. Ὁ. Εἰ οὖν ὥσπερ ἐγὼ μετήει τὸν 
λόγον καὶ ἔλεγεν, ὅτι ἀεὶ εἰς πολλὰ ἀφι- 
κνούμεθα εἰς, ϑορ ιἰϑέ. δ. 80. Ἔτι τοίνυν 
ἂν αὐτοὶ πάντων καταγελαστότατα μετί- 
οιεν τὸν λόγον οἱ μηδὲν ἐῶντες--- θάτερον 
προσαγορεύειν. Ἐδυάθιπαιε πιοάο ἀϊοϊίυΣ 
διώκειν τὸν λόγον.---Αὐρ. πῇ δὲ ὁ ΣΣώκρ. 
τὸ πῇ δή. ΗεινΡ, 

ἔνδηλός τι] τι ασυοᾷ ἃ Οοἀ. Αὐρ. δρεβῖ, 
᾿ωῤλθενι δὰ ἀχθόμενος. ϑορ! δι. 8. ὃ. 

-ττι τῷ μήκει πονῶν ἄχθῃ. Χοηορῃ, 
Ογιορ. 1. 4. 25. μὴ ὁ πατήρ τι ἄχθοιτο. 

ΕἸΝῺ, 
. ἢ καὶ μετα Αϑδοηίίον Βίθρμδπο ἰ6- 
ξεῖθ Ἰυθεηι! καὶ εἰ ἱκανῶς" εἐ ἀπ βιεεὶ- 
ἜΜ ΑΙ διιοσμντεγί, ἴῃ νυϊχαίᾶ ΟΠΠΠ68 
ποδέτὶ σοπβοπίϊηπέ, Θχοθρίο πα, Ἐ,, ἴῃ 
400 καὶ ἀθεβῖ, ὄἶυττ. 

καὶ ἱκανῶς ἐβοήθησεν] Επά. εἰ Ουάᾷ, 
Αυρ. Τοῦ, 3. καὶ ἱκανῶς ἐβ. ἴπ χαυΐδιι5 

ααοπίαπι ἢ ἴδτγὶ πὸπ μοίδβί, βϑέερῃμϑῃιβ 
80 101 νο]υϊ καὶ εἰ ἱκανῶς ἐβ, Νοβ οὐπὶ 
ὑπὸ ἀθ6 Ουάα. Ρατ, ᾿ἰξίθγϑιη ταδλὶθ ποὺς 
οσδίδη) δου) θοίπηαβ, ΗΕΙΝ. 

ᾧ, 86. τὸ μὲν οὖν ἔχειν, ὅ,τι λέγοι 
ἐκεῖνος] ϑ πὶ 5ῖς φυοῆπθ ροιυϊὶ τὸ μὲν 
οὖν ἐκεῖνον ἔχειν ὅ,τι Ἀέγοι : ποη ἰΐδηι, 
ορΐποσ, τὸ μὲν οὖν ἔχειν ὅτι λέγοι ἐκεῖνον, 
βοά 58ἰς ροβίϊυπι ρτοποπηθῃ δοσοιηπιοάδγι 
Ρτοχὶπιηθ ργέβστεββο γεῖθο ἀδρθυϊ,, ΠΕΙ͂Ν. 

πρῶτον μὲν πο Ἰαταδα δεντεὶ 
Μεποη. Ρ. 90. αὐτὸς ὅδε πρῶτον μ 
ἐστι πατρὸς πλουσίου τε καὶ συοφοῦ---ὃς 
ἐγένετο πλούσιοΞ---τῇἡ αὑτοῦ σοφίᾳ κτη- 
σάμενος καὶ ἐπιμελείᾳ, ἔπειτα καὶ τὰ 
ἄλλα οὐχ ὑπερήφανος δοκῶν εἶναι πολίτης 
-- ἔπειτα τοῦτον εὖ ἔθρεψε εἰς. ἀδ Ιδρᾳ. 
1, Ρ. 669. Α. τὸν μέλλοντα ἔμφρονα 
κριτὴν ἔσεσθαι δεῖ ταῦτα τρία ἔχειν" ὅ,τι 
ἐστὶ πρῶτον γιγνώσκειν, ἔπειτα ὡς ὀρθῶς, 
ἔπειθ᾽ ὡς εὖ, τὸ τρίτον, εἴργασται τῶν 
εἰκόνων ἡτισοῦν. Χαπορῖ, Οὐυγτορ. νἱὶ, 
2. 234. σοὶ ἀντιπολεμεῖν ἱκανὸς ᾧμην εἶναι 
πρῶτον μὲν ἐκ θεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ 
διὰ βασιλέων πεφυκότι, ἔπειτα δ᾽ ἐκ παι- 
δὸς ἀρετὴν ἀσκοῦντι. Τιγϑ88 σοπίγ. ΑΘΌΥ, 
εχίγ, ᾿Εὰν οὖν τὰ ἐναντία τοῖς τριάκοντα 
ψηφίξησθε, πρῶτον μὲν οὐχ ὁμόψηφοι γίγ- 
γεσθε" ἔπειτα τοῖς ὑμετέροις αὑτῶν φίλοις 
τετιμωρηκότες ἔσεσθε' ἔπειτα τοῖς πᾶσιν 
ἀνθρώποις δόξετε δίκαια καὶ ὅσια ψηφί- 
σασθαι. ΑἸΐα5 ἀϊοϊϊα, πρῶτον μὲν ---- 
ἔπειτα --ἔτι δὲ καί, Ἡξιν». Ὁ 

ἀγαμένω:Σ)] Κοριϊοτυβ. ῃ. 88. Τοροπὶ 
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χὼν νεανίσπὼν τὸν λόγον ὠκεδέξατο, ἔπειτα ἡμῶν ὡς ὀξξως 
ἤσθετο δ πεπόνθειρυεν ὑπὸ τῶν λόγων, ἔπειτα ὡς εὖ ἡμυᾶς 

᾿ἠάσατο καὶ ὡς περ πεφευγότας καὶ ἡττημένους ἀνεκαλέ- 
σατὸ καὶ προὔτρεψε πρὸς σὸ παρέπεσθαϊ, σε καὶ ξἕυσκο- 
πεῖνξ τὸν λόγον. 

ἘΠΧ. Πῶς δή; 
ΦΑΙΔ. ᾿Εγὼ ἐρῶ." ἔσυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καθῆ- 

μενος “"αροὰ τὴν κλίνην ἐπὶ γαμαιζήλου τινός, ὃ δὲ ἐπὶ 

πολὺ ὑψηλοτέρου ἢ ἐγώ. καταψήσας οὖν μοὺΐ τὴν κε- 
φαλὴν καὶ ξυμπιέσας τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένι τρίχας----εἰώθει 

ψέ τε πρὸς Τ,.---ὃ ξυνσκοπεῖν ἍΓ.---" ἐρῶ ἐγὼ Δ, ἐγώ σοι ἐρῶ Φ5.---ὶ ἈΜῊΝ μ" 
ω 

αὐτοῦ Ροπυπί ἸΞΠΥΟ, δπίς ἐν "ς.--- πολὺ ἸΔΠΎΦΟΘΗ, πολλὺ 8, πολὺ ἘΞ, πολλοῦ 

γυϑεδαὶ ἀσμένως" » τὸ νἱάσίασ, 
Ἐαβησυδπίο, φαΐ 1π ποιῖβ δὰ Τίπι. Ρ. ὅ. 
οβίεηάϊξ, ἀγαμ' τϑοίϊιβ σχρ ἢ σατὶ ρο556 
Ἐς, Ὧξ εἷὲ Ηδεμέενυ, ἀσμένως. ἴοτηοτα. 
ἙἘΊΒΟΗ. 

ἀγαμένω:} ἘΚοΕΒ] ΕΠ ἐδπίδι ἀσμένως, 
οτίο φῃοὰ ΕἸοϊπίδηδ νεγβῖο μδῦθὲ, αηεὶοθῦ 
ἍΠ1186. Ρ]αΐο : θαυμαστὸν ὅσον. Τηροί. 

. ἴ. δἵ 810], ΙΜίγωπι ων, Ὦγχα- 
εηῦ. δὰ 58)}. νἱ. 620. αυὶ ἰαυάαὶ 1ἅν, ἰ, 

16. εἴ. οἱ ἔἴδτον. δᾶ ΟΥ, ἷ, 27, Ρ. 88. 

Ὅοτη 
᾿ εδέξατο] ἈΌΠπΚ. δὰ ΤΊπι. 
Ῥ. 9. ἐχρ!Πουϊ ογαξέοποηι πεϊτί 6 Ῥγοῦα- 
οἱξ, σΟΤΩΡΆΓΑΠΒ {Π|8 6 Τίμπεθο Ρ. 239. Ὁ. τὸ 
μὲν οὖν προοίμιον θαυμασίως ἔπεδες 
σου. ϑεὰ Πὶς εἰ αυἷβ ροβὲ ἡδέως καὶ εὖ- 
μενῶς Ροβίζαπι ἱπιθ! σαὶ καὶ θαυμασίως, 
βεπέδι ποὰ Θ᾽ απῖυ8 ἐπίοττγὶ ἢ, 1, ροξυΐββε 
νοσδθυϊυτα, Ἰίλαυθ χαληννὶβ Ἠδβυοδίυβ 

γὼς Θχροπδῖ θαυμαστῶς, Ηἷο ἸΒταθ 
νεγίοσίπι ερὸ μῆς αὐγηἰναἰΐοπο, 48 ροῖδ8- 
ταῖϑ ἴῃ βγη65, Ἐρίδι. πε, ρ. 239. ταύτην 
ἀνέγνων ἡδέως καὶ ἀγαμένως δοοὶρὶ- 
ἐπάυμ σϑγῦυτα ᾿υϊᾶ. ἀοσαὶϊ! Ευπηκοηΐηβ. 
Ἦεινν. 

καθήμενος ἐν δεξιᾷ αὑτοῦ] Τα. ἐν δεξιᾷ 
αὐτοῦ καθ. 88. 3. ἐν δεξιᾷ καθήμ. αὖ- 
τοῦ, Ἠξκινυ. 

ἐπὶ χαμαιξῆλου τινὸ:}] Ττιϊίαταβ. δβὲ 
ῬΙαἴδτοι. ἴθ Οὐπνῖν. υ, 160, Α. ὁ δὲ 
Αἴσωπο----παρῆν ἐπὶ δίφρου τινὺς χαμαι- 
ξήλου παρὰ τὸν Σόλωνα καθήμενος ἄνω 
κατακείμενον. ΤΊ πιουβ, ΧαμαίξηλοΞς" δι- 
φρίον μικρὸν, ἢ ταπεινὸν σκιμπόδιον" αὐδὶ 
νὰ. Ἐμπιδηῖς, 51 οὐ ἈΠ δη, Ν. Ἀ, {ϊ. 
11. Ῥ. 81. χαμαιξήλων κλινῶν ζῶς ἔ, 

Ἁ 

46,,} στιβάδες ἐν τῇ ψάμμῳ τοῦ θεάτρου 
τεθεῖσαι.  υττ. . 

ἐπὶ χαμαιζήλου] Λὰ χαμαιξήλου ἱπίεϊ- 
Τφοπάυτη 6586 δίφρου, ἀδοίαταϊ ΒΘ, θη 
ὑψηλοτέρου ἰτιάθιη ϑ'πὸ βυδϑίδηξῖνο ρὸ- 
βἰτωτα, Δίᾳυ ἰΐὰ ἐπὶ χαμαιζήλου θρυνέ- 
δος ὙΤπδυιηΐϑε, Οτ. χαχὶ. Ὁ. 868, ᾿αυἀδπίθ 
ἀδὶ Βυμηκεη, Ἠξινν. 

πολλῷ] ΑΙ, 45. 1. 3. πολλῶν. 

Αὐρ. πολλοῦ. Τὰθ. πολύ. ΕἸΒΟΉ.. 
καταψήσας οὖν μου τὴν κεφαλὴν] Ηΐπς 

υἱάετοτ δἰ᾽ψαϊὰ ἀτιχίβθε βοτὶρίου Αροϊορίβ 
Βοσχαιβ, απ ἰἴοΥ Χοπορἢοπέθοβ ᾿ἰῦγοΒ 
ἔδτίαν 8. 28. παρὼν δέ τις ᾿Απολλόδωρος 
ἐπιθυμητὴς μὲν ἰσχυρῶς αὐτοῦ, ἄλλως δ᾽ 
εὔήθης, εἶπεν, ᾿Αλλὰ τοῦτο ἔγωγε, ὦ Σώ- 
κρατες, χαλεπώτατα φέρω, ὅτι δρῶ σὲ 
ἀδίκως ἀποθνήσκοντα" τὸν δὲ λέγεται κα- 
ταψήσαντα αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν εἰπεῖν, Σὺ 
δὲ, ὦ φίλτατε ᾿Απο ,» μᾶλλον ἂν 
ἐβούλου με ὁρᾷν δικαίως ἢ ἀδίκως ἀποθνή:- 
σκοντα. Ἰάθτι τεϑροπϑύτω ϑοστγαίβ ῃτος 
ἀϊάϊε Ὁίορ. 1..ὄ 1. 86. Ἐρὶςίει, Ὀίββοσε, 
᾿). 18, Ρ. 318. Καταψῶ τὴν κορυφήν μου 
καὶ λέγω, Εὖ ᾿Ἐπίκτητε---. ὍΙ υρίοπαβ 
6 800 οοὐϊςε δυάδι κεφαλὴν Ρτο κορυφὴν, 
εἰ σοιηραταί {Ππῶὼ Τ τεμτὶ Ηδϑαυί, ἵν, ὅ. 
14. “Νοη φῬοββάπι Ῥϑί:, Θαΐπ ἘδῚ ἀν δ 
ἀδπιυοδδιῃ ; βοσϑὰθ ἢυσ ὅ'τθ. Ἰὸ 
ΟἼγγβ. Οὖ, ᾿χχνὶ, Ρ. θδδ. Ο, ἡ μήτηρ 
αὐτὸν (Ὀρφέα) ἡ Καλλιόπη κιθαρίξοντα 
ἐπήνησέ τε, καὶ εἶπε καταψῶσα ἅμα τὴν 
κεφαλὴν, ὡς ἱκανῶς ἔχοι μουσικῆς, καὶ 
σοφώτατος εἴη τὰ τῆς τέχνης. ῬΙΟΪΆΤΟΝ, 
ϑγτηροθ. ἐχ, 4. Ῥ. 739. 1). οἶμαι δὲ καὶ 
μά ΕἸρώὸ ὦ βέλτιστε διδασκάλων, ὅταν 
τινὰ τῶν μαϑητῶν φιλοφρονούμενος κατα- 
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γάρ, Ἶ ὑπότε τύχοι, 
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παίζειν μου εἰς τὰς τρίχας»- Αὖριον 
δή, ἔ ἔφη, ἴσως," ὦ ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς ταύτας" κόβιας οὗπο- 
περεῖ." Ἔοικεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ ὦ Σώχρατες. [8. 87.} Οὔκ, 
ὧν γε ἐμοὶ πείθῃ. ᾿Αλλὰ τί; ἦν δ᾽ ἐ ἐγώ. Ῥήμερον, ἔφη, 
κἀγὼ τὰς ἐμὰς καὶ σὺ ταῦτας, ἐάν πέρ γεῖ ἡμῖν" ὁ λόγος 

σελευτήσῃ καὶ μὴ δονώμιεδα" αὐτὸν ἀναιώσασθαι. " καὶ 
ἔγωγ᾽ ἂν εἰ σὺ εἴην" καί με διαφύγοι" ὁ λόγος, ἔνορκὸν ἂν 

Τ, πολλαχοῦ ΔΕΙ: παδν ὰ μου οτὰ Ε.---ἰ ἐν (.---ἶθ ἴσως οτὰ Δ, ροβῖ ὦ φαΐ- 
δὼν μοπὶξ ᾧ.--- ταύτας ὁπ μ᾽ 1Π.--" ἀποκερεῖ μτ Γ΄, πὰ ααν δ Δ: ἀποκερῇ 

"5.--ιὉ ἂν ἔμοιγε Δῷϑ8.--- γε ὁπὶ ᾧϑ.---Ἰ ὑμῖν 1,: ἡμῶν ς.---" δυναμεθα Ἅ1.---ἰ ἂνα- 
ε υ 

βιώσασθαι ΤΉ, ἀναβιώσεσθαι ΔΈΟ.---α ἡττηθείην Τι.---ὖ διαφεύγοι Ἅ,, διαφεύγοι ΠΎ'. 

ψᾷ: καὶ καταρέξῃς, μὴ τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ 
τοῦτο ποιεῖν͵ ἀλλὰ τῇ δε Ν Οοπΐογδιυτ 
εἱ 1θοτν!!. δὰ Ομδηϊΐοι., Ρ. ὅδδ. ἥ υττ. 

Φαίδων} Αὐρ, Φαῖδρε. Ναπι ποπεῖπια 
Φαίδων εἰ εἰίδτα Ὁ δὲ ἃ στατὶϊβ 
Ῥοσωναϊαίδ ἱπίου 86 βαπὶ, νἱά, ο. 89. 37. 
ϑῖο δρυὰ Μαπη ν. δυσωπεῖσθαι ἰαρεῦδ- 
ας ἐν Φαίδων: ρμίο ἐν Φαίδρῳ, υἱ τϑοίο 
τϑϑοσρϑὶε ΡΙθυβοῦυβ. ΕἼΒΟΗ. 
τὰἀτκαλὰς ταύτας κόμαν ἀποκερῇ ] Ῥεϊ- 

“γα8 μα οὐπμαβ ἑοπεὐϊδ: βοϊοθῖ, τὲ 
πιοτέπιοσι Οτδοοβ ἰπ Ἰυοΐα ε8- μιβεῃδ. 
Ρέ!απὶ ἰοπάθτα ϑο οβ, Ῥοτνυϊσαίσχη εἴα πέτρας 

απο Αἰδθη. πὶ, Ρ. 103. Ἑ. Ἐγὼ γὰρ εἰς τοῦπ. τη {18 δηποίδίστη 65ὲ : νυ. ς, Ηϑάσ, 
ἀθ Οὐπια σϑρ. ν. δρυᾶ Θταίοτ. ἔδο, Ατί, 
ψ. ἢ. 432. Νίοοϊδο 46 [λιτὰ τ. σδρ. 
χ, Κινοβινδῆτιο ἀθ Εὐπουίθυβ Ἐ,, 1]. 16. 
ϑομοίξετο εἰ Κυϊιπΐο δὰ 2 118η. Υ. Η. 
νἱῖ. 8. Ταγίον δὰ ..5ομίπῖβ Οταῖ, Αἀν. 
Οἰοεὶρὴ. θὰ, Βοἰδκ. ν. τ, ». 605. ως 
ἰτοποπι σδ.898 ποθι. Ουοᾶ αὐΐοιι 
ΜσυγείαΞ δὰ ἱυγοορὰτ, 976. εἰ ἀθ Εαπο- 
τἶροδ οβρ. χἰνὶ. ϑομπήνατιοπι ἰσαάϊέ, δρυὰ 
Θύαοοβ ἴΏ Ἰυσέα νἱτῸΒ σοπνᾶπη 8166, τῦ- 
᾿ΐεσθυ ἰοπάοτθ, ςοηβυθνῖβθα, δὲ δρροκίβ 
ἀϊϑοτεῖο Βετέρίοξατα ἰσοῖβ ἥἄππηδτα νἱα δία 
Βὲ ἐοςεὲ βοὴ δά βοβάθπι ρορυΐοθ, 
Τα γθΒ, μϑηξπεης : ἴθ ῬΙαὐατοβὶ δαΐθπι 
Ισσο Θυεεδι. ἤοπι. χὶν. ἢ. 367. Β. καὶ 

τ “Ἕλλησι ἃ 1᾿ν 
Ὀγατίο ρυττάβὶ ἐος δες ᾧ Ἡοπιδπὶβ ἐτὶθα- 
ὁπόση. [06 Οτθοῖβ τα! ἱατί 8 τιοπιαὶς 
Μὰυ δὰ Ἐπτρ. δο, 831. ήυττ. 

ἀποκερεῖ) ΤΡ. εἰ ΕΠὰ, ἀποκερῇ. 1|- 
ἰυἃ οχ βΒοήρίατα Οοὰ, Ατιίρ. ἀποκερεῖς 
τϑοΐῖο τοροβυὶλ ΕἸβοῦθσ. Ηετν ἡ. 

οὐκ, ἄν γ' ἐμοὶ πείθῃ} ὙῬα]6 δβὶ Ἄθρ, 
γ.Ῥ. 468, σ. καὶ ἄρα ἂν σφόδρα χαλε- 

μβυρεονυκιλειθητεο λέγωμεν. Οὐκ" ἄν γέ 
πείθωνται, ἔφη---. δ᾿ πη θαι τομξρου: 

νἱάϊτουβ 8. λδ. ἰοἰθο : Ρ. 45. 
ΡῸΣ ᾿ οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν ψυχὴ τὰν 

Βο κτατ Αὐίβιορι. Βα, 489. Οὐκ 
ἂν ἕτερος ταῦτ᾽ εἰργάσατ᾽ ἀνήρ. Ἐϊ. ᾿Αλλὰ 
τί; Δ. Κατέκειτ᾽ ἂν μενος, εἴπερ 

τάνιον οὐκ εἰσέρχομαι" Β. ᾿Αλλὰ τί; Α, 
Θεωρῷ πλησίον καθήμενος. δὲν τοῖν ἐμὰ 
ψετῦα ἀϊοιϊηρσυσπάδ οϑηδυϊε ϑοδνυνείρη, 

ρόο, αἰνῶ ἂν ἄν, ἂν δκόμεῦα ξαρῖὰμες ς αἰτεῖν ἂν εἴη, ὧν παρ᾽ 
νῶν, ταῦτα αἰτεῖν αἰτεῖν; ἙΕ. ᾿Αλλὰ σί 

(1 πρὸς ἔν ΑΙα. οἱ Ἐφ υνιαραῖσᾳ 
εἴη ἂν, εἰ μὴ τοῦτό ἐστιν. ὕὉδὶ χυοὰ 
᾿ἰσαράϊου σαϑεῖς ἀλλ᾽ ἐστί, πο 18 ἴῃ δϑῆν» 

ῬιῸ 
Αυρ. εἰ Βα5, 23. υπᾶθ ϑβὲέορίν. Ῥτὸ νϑῖν 
Ἰϑεῖ, ξινν. ἐδ ἢ Ἰὰὴ 

δυνώμεθα] Ιέα ἰερίέυτ ἱπ Ππτο 1.} 
Τὰοταο ἩΝ ν, ᾿Αϑεβίωσα 9 Ουὐδά. 
1εἰάά. ΟἸπι Ἰασεθαδίος πο πεΐτιαβ, φαδπε 
αροὰ Ῥμανοτίηυσι, αὶ νετῦδ ὙΒοπνα 
δαβοτίρϑιι, δυνάμεθα: ῬΤΆνΑ δου. 
ἑαγα εἴδη ἴῃ Οοά, Ταῦ. "πρεϑϊ. τρώς ἸΒΟΗν 

ἀναβιώσασθαι)] ἴπ υἱέαμι γευοοανῶι 
Ηομ. Οὐ. Θ. 4608. σὺ γάρ μ᾽ ἐβιώσωο, 

σοι, Οπΐοπ, ᾿. 48. (ὦ. πενν, 
εἰ σὺ εἴην] οιπηυϊδ ἀϊοέοτίο δροῦιι- 

τιούδίδ ἰῶ Αρομδιδερτεδίθ Οδ!ΠἸοναιέ 
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ποιησαίριην ὡς περ ̓Αργεῖοι, μὴ πρότερον πομήσειν" πρὶν ἂν 

νικήσω ἀ οναρυο;χόβοενος Ὁ τὸν Σιμμίου τε καὶ ὶ Κέβητος λόγον. 
᾿Αλλ), ἦν δ᾽ ἐγώ, πρὸς δύο οὐδ᾽ ἣ Ἡρακλῆς λέγεται" 
οἷός {ΤῈ εἶ γαιΝ ᾿Αλλὰ καὶ ἐμέ, ἔφη, τὸν ̓Ιόλεων 

κάλει, ἕως ἔτι φὼς ἐστίν. Ηαρακαλὼ φοίνυν, ἔφην," οὐγ, ὡς 

Ἡρακλῆς," ἀλλ᾽ ὡς ̓ Ιόλεως τὸν Ἡρακλῆ." Οὐδὲν διοίσει, 

ἔφη. ἀλλὰ πρῶτονξ εὐλαβηθῶμέν τι πάθος μὴ" πάθωμεν. 

--- κομίσειν 1.---π νικήσωμεν 8, νομίσω (υἱ υἰδεῖαν) Δ.--- ὃ οὐὰ ΓΑΛΕΞΠΎΟΟΘΗΙΣ. 
.-1 λέγεται δία οὐδ᾽ ροπιπὶ ἩΞΠΥ. --- εἶναι οἷός τε ᾧ, οἷός τ᾽ εἶναι 8.---" ἔφη οτὰ 
ΟΕΗΙΙ,.---Ἔο ἔφην τοίνυν Τ', ἔφη τοίνυν ΛΟῊΠ],, τοίνυν ἔφη Ἐ οἱ σοττ Ξ,.--- --ὦ ὡς ὁ ἧρα- 
κλῆς (ΓΛΙΙ,.--- ἡρακλῆν Δ εἰ σοτῖ 6.-ἰ ἔφη οπὶ ΓΛΟΕΗΙ],.--- πρῶτον μὲν 1,.---- 

ΡΙπίατοῖνπι ἐ, 11, πῆρα πρεν σ. ᾳυὶ 
ἴδια Ῥεσαπίδηη τορυθΐδη9, δοτίδη 

κίας ΒΟΟΊρΕΤα εἴ ϑυδοιοπίὶ, ᾿Αλλ' ἔγωγε 
ἂν ἔλαβον εἰ σὺ ἤμην" τεβρομάϊι, Καὶ γὰρ 
αὐτὸς, εἰ σὺ ἦν. τω δἰΐδι οδὲ ἔοττηδ, 
ποπνϊπΐ δας ργορτβ δἀϊοποιῖβ ε νοεῖ ἐπ 
ἐἰϊο ΑἸεχαπατὶ, χυὶ οὐϊαία ᾿τΣ ἄοπα 
τοριυάίαηθ, α Ῥασπιεπίοπ οἰ δοοίρετοὶ 
πιἀϊιομίυ. ἀϊοθηίο "Ἔλαβον ἂν εἰ ᾿Αλέξ- 
αὐδρος ἤμην, οὐϊθοῖϊ, Κἀγὼ νὴ Δία, εἰ 
Παρμενίων ἤμην. δὴ κι 180. Β. υδὸὶ τε 
ποίανίπιιβ, μοβὲ Ὑ αοκεπαν, Ὀϊδουϊὸ. 
Ἐατὶρ. ται πρα Ῥ- 2311. γυττ. 

εἰ σὺ εἴην Νοῦ ἦν, υἱ ἴῃ ἰἰἰο Ταγαπεΐ, 
ἐπ δὲ λέο δὶ, αἰδξεν πττνοκας Ηξινν., 
ὥσπερ ἴοι ἬγγΘΒ δπιῖ388, ν]ο 

Ά ἕρεβον ει (εν Κ τὰ ὀρνὰ Ηδτεοάοίυπι 
ἦν 823. ϑεά ΡῬιαϊοπετα δἰΐοβ δυσίογθβ νϑγὸὶ 
ἀναμά; βϑευίΐωι 686, δρραΐεῖ θχ 
ῬΙαϊατοῦο ἴθ Αρορίηδερτω. οἢ. Ρ. 
23, Ἐς τῶν δὲ ᾿Αργείων προτ 
ἧτταν φασκόντων ἀναμαχεῖσθαι, Θαυμά- 
ζω, ἔφη, εἰ δύο συλλαβῶν προσθήκῃ νῦν 
κρείσσονες ἐγένεσθε ἢ πρόσθεν ἦτε. ῥιβας 
μοι ἀθ ὠμαδμ8. δι! αὐέα αὐ ἐδ. τοΐετιοΣ 
οο, φυοὰ ὃ» μαχεῖσθαι ἀἰχθτατιὶ ἀναμα- μενον κε 
χεῖσθαι. Βα) νετοὶ οοπβαθιυάίηθηι οχ- 
ΡΗἢσυΐταιθ ἐπ Απὶπιδάν. δὰ Ψυ] δὶ Οτδί, 
Ρ».34. 8). τὼ Βι  ίοιν.. τι, Ῥαπ, χ. ἢ. 
38, δ ιη θυ δἰϊογαπι ρορυϊογαπι τηοτεὺ 
ἀσείθ δῃποίδνιε πάθε τορίυβ δὰ Ῥδυ 
ῬΜαπιοίπαϊ Ηἰδε. 1οηρσοθατά:ς, 1}. 17. Ρ. 
840. ϑέυττ. ᾿ 

ὥσπερ ᾿Αργεῖοι] Ἠοτοάοίὶ, ἱ. 82. ᾽Αρ- 
“γεῖοι μέν νυν τούτου τοῦ (8 

ἰο τσ, αυοὸ οὐπὶ ϑ'ραυίδηὶδ οὐ τθοτα 
Β Ῥυπανεοτγαηί. ἰυ εἰ ἐ6 7} κατα- 

κειράμενοι τὰς κεφαλὰς, πρότερον ἐπά- 
Ψγαγκες κομῶντες, ἐποιήσαντο νόμον τε 
καὶ πνα μα ἢ τὸ 'μὴ πρότερον θρέψειν μεν βίη 

᾿Αργείων μηδένα ἐιρτιρηρ ταὶ μα μανν μᾶοα 

ὅώνται. ᾿ , δὲ χὰ ἐναντία 

τούτων ἔθεντο νόμον, οὗ γὰρ κομῶντες 
πρὸ τούτου ἀπὸ τούτου κομᾷν. Ἠεινν. 

πρὺς δύο οὐδ᾽ "Ηρακλῆς λέγεται οἷός τε 
εἶναι. ᾿Αλλὰ καὶ ἐμὲ, ἔφη, τὸν Ἰόλεων 
παρακάλει) ἙᾺ το8 εἰ ῥτονοιθίυτω σθὶο- 
Ῥταίασγ, βορὰ σνατῖε δάϊςυσ, ψΊάθβηξωσ 
Ῥαϊαρμδίυς, Εν. χχχῖκ, Ζεποῦ. ν. 48. 
θίορθη. υἱῖ, 3, ϑυϊάδβὶη Οὐδ᾽ Ἡρακλῆς 
πρὸς δύο. Αροδίοϊ. χν. 8, Ρ]αίο [δῃῳ. χὲ- 
677. Ε. Ἑυϊδγώθιῃ, 3256. Ὁ. βιγηεβίυβ 
Οὐδ  ν εἰ Ἐποοτα, Ρ. θ4. Α. ϑομιο ίδββιθα 
ἘΒυβηκθηϊὶ δὰ απο Ἰοοῦτα 5011 Ἔχααυΐ- 
δἰ τἰογθ ἀοείπδπι δάζογε : ἥυαπὶ Τρ56 
Βυδηκοπίυβ ἰῃ Αἀνδιβαηθ 58 οορὶδ 
πολ! ἸΓΝ εἴ πος ἢυς Ἀγοΐδστε βρύα σαὶ 
βεάδιυβ, ΕἸορϑηιδην τερεξίεα ραπίοοξα 
ἀλλὰ ποίανϊπιυβ ὁ. 9, δ υττ. 

οὐδ' ὁ Ἡρακλῆς} ϑιὶς τ εἰ Ῥαγ, 
ψυϊξο απ. ὁ δϑεβθῖ, Π)6 ργουθυθὶ οὔρίηθ 
ψατίεθ νείθγαπι παγγαϊίομοϑ Ἐχροπαπίωσ ἴα 

ἔραν ΒΘ ΒΟΙἑῖ5. δκὶ ἢ. 1. χα ἰοηρίοτα αυδπὶ ἂξ 
δυς δὐβουυδοίυσ. ὐυδχιπὶ αὐ ᾿δϑαβέδν 
6βὶ οχ Ἡβδζοάοτο τπαναθηντες: ὡς ὅτε μλὼς 
ὕδραν ἜΡΘΙΛΕΣ ἔνῃνα, 

παροιμίαν, εδτιάθπι μ56 βϑηυΐίατν ΡΙδίο ἱπ 
Ἐπιμνά. ξ, 60. υδὶ νά. ποῖ, Ηξιν"». 

ἕως ἔτι φῶς ἐστι] Ῥνέμοφιωαπι οὶ οοοὺ- 
ἐενὶέ. Νδαὶ βιδίπι ροϑὲ βο 5 ὁοσσδθισα 
νεπεηῦτα Ὀἰδϑῦδβης ἀλιηδίὶ., Οἵ, δ, 161. 
Παρακαλῶ τοίνυν ---Εἰοὶπ, Αὐὐοοο ἐφεΐ- 
ἄενι δθἀ Ὡ0Ν ἐαπῳμανι Ηετγομίεα Τοίαμηι, 
ἐπι ἑαπηυαμι ]οΐαμα Ἡεγομίθα, ἴὰ ηυὸ 
νεχὺδ βεώ εἰ ]οίαυπι ἀ6 5ιιοὸ δά ϊαϊ ἰμίοτ- 
Ρῖοβ, ξιννυ. 

ἀλλὰ πρῶτον εὐλαβηθῶμεν---τοὺς δὲ 
μεταξὺ πλείστου: οί! ϑιοδεθυδ ΕἸο- 
ἤϊορ. Τίς, ἵν, Ρ. δὅ. ῆυνττ. 

πρῶτον] ϑίου, πρῶτον μέν, ϑεὰ πρῶ-. 
τον Ὦ, |. εδὶ απέξ ὁμιῆία. Βδτων, 
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Τὸ ποῖον; ἣν δ᾽ ἐγώ. 
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Μὴ γενώμεθα, ἧ δ᾽ ὅς, Ῥασολόγοι, 
ὃς: περ οἱ ἐπήημλτλο γιγνόμενοι, ὡς οὐκ ἔστιν, ἐφη,. ὅ τι 
ἄν- φιὶς 

[8: 88. 
εἶζον τούτου. κακὸν. ὑτάθοι ἥ. λόγους μισήσας. 

Ἐξραδοιο δὲ" ἐκ τοῦ αὑτοῦ. τρόπου ῥμυισολογίω. τὸ 
καὶ μισανθρωπία. ἥτε γὰρ πρυπανῶν ἐνδύεται ἐκ τοῦ 

Ν᾽ μὲν 1.--- ἔστ' Δ, ἔσται 8.---ὦ τούτου οτὰ ΕΝ δ᾽ 8.-. τε δ.,.ἃ ροκ ϑμὰ, 

τὸ ποῖον ; ἦν δ᾽ ἐγώ] Ἐδι Παο αυδ- 
δι ρτορτοίδα5 Ρ]δίοηϊοὶ ἀϊδὶορί. ῬΏΔ ΡΟ 
Ρ. 72. Β. ΣΩ, Ἴθι δὴ πρὸς τούτοις διομο- 
λογησώμεθα καὶ τόδε. ΠΡ, Τὸ ποῖον; 
ἡδι1ὰ, 81. 6. Ῥοϊτεὶς, Ρ. 171. Ο. βορηϊβίδ 
Ῥ. 166. Α. τόδε δὲ διανοηθῶμεν, εἰ καὶ 
σοὶ ξυνδοκεῖ. Τὸ ποῖον ; ΤΗθεί. 138. Ἐς, 
ΣΩ. ΤΑρ᾽ οὖν ἔτι ἄξιον περὶ δόξης ἀναλα- 
βεῖν πάλιν; ΘΕ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις ; 
Ῥμϑάτο Ροξ 8δδ. 6. ΣΩ. ἀτὰρ, ὦ ἑταῖρε, 

ἡμεῖς λέγωμεν, ἢ μή; ΦΑΙ. τὸ 
ποῖον : Ἰυϊὰ, Ρ. 357. (, Σ. Νῦν δὴ ἐκεῖνα 
ἤδη, ὦ Φαῖδρε, δυνάμεθα κρίνειν, τούτων 

μένων ;. ᾧ. Τὰ ποῖα; Βδρ. ἢ. 
Ῥ. 468. Ῥ.---ἀλλ᾽ εἰ πρὸς τούτῳ καὶ τόδε 

; τὸ ποῖον ; νἱ. Ρ. 469, 1). τόδε 
τοίνυν μετὰ τοῦτο μι γεϊπεραν τὴν ποῖον 1 
Ἰδιὰ, 470. Α. Οὐ μὴν οὐδὲ τόδε παραλεί- 
ἘΞ ὡς ἐγῷμαι. Τὸ ποῖον ; υἱῖ. Ρ. 485. 
Ἑ. Οὐκοῦν τοῦτο ἔτι ϑιομολυγην ν; Τὸ 
ποῖον ; « Ἦ, ῥ.. 516. Ο. ΑΘ.---τόδε δὲ 

μᾶλλον εἰκὸς πλανᾷν ἡμᾶφ" ΚΛ, Τὸ ποῖον; 
νὴῇ. 630. Α. Χ,' Ῥ. 668. Ἐ.. ΑΘ.----τόδε 

ἀποκρινώμεθα, ΚΛ. Τὸ ποῖον ; εἴ ἢ. 671, 
Ἐ. ϑβιίο οἱ Αὐἱβεά, ἐ, ἃ, ν.. 280. Ζβϑοιιδι, 
τγα ὑμλών τοι ὦ  ίδϊορ. Ρ.ὄ 188. τυ. 

μισόλογοι----ὡὥσπερ οἱ μι- 
Τυυξίαιὶ βαης Εὐπδρ, ἴῃ 

Ῥίδβοο Ρ. 114. οὐ “γὰρ νικώμενον ἐν ταῖς πὸ 
διαλέξεσιν ἐξημεροῦσθαι μᾶλλον ἔφασκεν, 
ἀλλὰ πρὸς τὴν δύναμιν τῆς ἀληθείας ἀντι- 
βαίνοντα, ταῖς δὲ ἡδοναῖς καὶ τὸ φιλοσω- 
μάτῳ κατακλώμενον ἀγριοῦσθαι, μαὶ μισό- 
Χυγὲν τε ἅμα καὶ μισοφιλόσοφον ἄποτε- 
λεῖσθαι καὶ διαπράττεσθαι" ὈΒ] μοβίτετηῦπα 
νεγθαπ ἴῃ διαταράττεσθαε ταυΐαπάυπι 
νἱαοίυγ, Μίπυοῖυβ ΒΦ ἰχ ἰη Οοἰανίο χίνὶ 
4. “ Τὰ δοοίάετθ ρεγποίαπι εδὶ δαάϊίογαμι 
ἐδοὶλ παΐθ, αυὶΐ, ἀπ νογθογοιῃ Ἰθποοϊπὶο 
8. “Τασαπὶ ἱπίθητοηϊδα5 δνοσδηΐυῦ, βιηξ 
ἀοϊδοία δἀἀπθπίϊαπίητ ἀϊςὲϊβ οτηοΐδας, πΠ6 6 
ἃ τὸσῖῖβ ἔα βὰ βϑοθγηυπί, πϑβοϊθηῦθβ ἔπ6θθε. 
δὲ ἴῃ ἱπουρα }}} νόταπι, δὲ ἐπ νε σι ϑέ πῃ ἢ 
τηδηἀβοίυπι. [(ληπ6 400 Βερίυ5 δάβα- 
νεγδεϊουϊθαβ οτεάυπί, 6ὺ0 ἡτοχυασπίυ8 ἃ 
Ῥεπείοτιθυβ ἀγρυυπίωτγ : εἰς δβϑί 6 ἰθπιθ- 
τἰϊδίθ ἀεοθριΐ, συΐραπὶ Ἰυά!ο!! (816 Ἰεΐξ. 
᾿- λυ λοι) ἐταπιϑέοτυτε δὰ ἐποοττ αθθγθ.- 

; ΐ, ἀκηνηδεῖρ οτβηΐθυβ, τδἰϊηὶ υπῖ- 

γΘΙβα δυβρεπάθγο, ἥπᾶπὶ ἂἀβ ζἈ]]αέΐδυ8 
)ιάϊρατο, - ἐρὶδαγ ποῦὶβ ρχγονίἀοπάυτη εβῖ, 
π6 οὐΐο ᾿ἄθπιιάθπι Ξουπι ἢ ΠῈ ΟΠΊΏ πὶ 
Δ θοσθται8; ἰἰ8 οΣ ἰπ Θχβθοσδ σμθι δὲ 
οὐΐωπι Ποηϊηαπι ΡΠ 06 5 πιρ  Ἰοἴοτγθϑ 
οἰἕεγαστατ, Νίδιῃ ἱποδυίδ σγε Ὁ} οἰγουπι- 
νϑηϊαπίυν δ εἶδ, 4008 θοποβ Ρυΐδτωπὲ : 
ΤΟΧ ΘΙΤΌΤΘ ΘΟΏ 8111} λπι 5ωϑρθοζίβ οπι- 
πἶθυβ, αὐ ἱπηρτοθοβ τπεϊα σης οἰΐβιη χθο8 
ορἕμηοβ βεπᾶτγα ροϊπετυμπ.᾽ ΑἸ μι- 
σολογίας οτίυπι ἃ ῬτγᾶνΑ οἱ τ --" 
οδίοης, ποία ΡΙδίο Ἀθρυθὶ. 11, ρ. 442. 
Ε. Νοτπξῃ ᾿άεπι οοπέταχίο ορροπὶξ ἐπ 
1δοῖ. Ρ. 249. αὐ. καὶ γὰρ ἂν τῳ 
φιλόλογος εἶναι, καὶ αὖμισόλογοε: γαττ. 
αἱ βίο ἴῃ Αὐἀάεπὰ. “ Οοπιωθηίδίον Με, 
ἴπ. Απβέοί, (ὐδίερον. 46 φυο νἱά. δ, 94,1 
Ρ. ν 16. 11. 56 ΒΈθ ΠΕ ΙΒ τὰ ἴδῃς. Ρ]αἰοηΐς πιθ. 
τοοζδΐ : ἐπειδὴ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πάθους γίνε- 

σάμενοι δέ τινας ὧς χρηστὰ ἤθη ἔχωταν, 
ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ “καταλαβόντες ὅτι φαῦλοι 
εἰσὶν, τοῦ λοιποῦ μισάνθρωποι γεγόνασιν. 
καὶ υἱ πιστεύσαντες ὑφ ϑεθαρεν τισὶν ὡς ἀῤῥα- 
γέσιν, τελευταῖον δὲ ὁρῶντες αὐτοὺς ὑπὸ 
τιν μουμραβδριοη τ μένους, τοῦ Χοι- 

ῥὰν δοῦδο 1η δοάθπι 8ἃΓ- 
μμκεῖ ἀνὰ πέρ τἀρδκέκο ἱτιϊξαπέαν .Ηογοοῖος 
ἐπ Αὐτ. δ. Ρ. 140, θά. Ἰυοπά. οὲ Οτα- 
Βοτῖυβ Νασ. Οἵ. ἱ.. ρ..18. Ο.". 
ἢ λόγους μισήσας Ὄλορδσ εβξ. γαίϊο 

Επηρ. Μϑά, 568. Τί τοῦδ᾽ ἂν εὕρημ᾽ 
εὐτυχέστερον, Ἢ παῖδα. γῆμαι βασ 
φυγὰς γεγώς ; Ηυης ἱπ πιοάυτη ἀδ Βον 
ἷν. ν. 420. Α. ὥσπερ ἐπίκουροι μισθωτοὶ 
ἐν τῇ πόλει φαίνονται κεκτῆσθαι οὐδὲν 
ἄλλο ἢ φρουροῦντες. Αἰχυθ βαρτα 8.738, 
οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν 
ὅσον ἄν τις οἰηθείη, οἷον ἣ νοσήσας ἥ τι 
ἀνάλωσα:---- 6 Ἰοηυδπαϊ π8οὸ ἴογπιϑ, 
αδὶ μοϑὲ ρϑηἰ εἰναι οὗ νεὶ] ταύτου δσοπιρα- 
ταῖϊνο Ἰυπσίωπι ἢ ἱπέδγίατ, αἰχὶ διὰ. Θότρ. 
Σ 120. ἤξιν"», 

8..88.. ἐνδύεται]. Η. 6. απέμπεμπι σωδὲξς 
ἐπ απήπιο παδοϊξιι. τιᾶπι ἐνδύεται ΔρΒοΪοΐο 
ροβίξοπι δὲ : υἂὐ δρυὰ “ βονίπ. δου, ̓ἱ, 
8, φροντίδες ὑπέδυσαν. οαγα ϑιδεμηὲ απὶ- 

τι, 111, ΤΟ, 
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τοὶ πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγήσασθαι ταντά- 
σασὶ γε' ἀληθη εἶναι! καὶ ὑγιῆ καὶ πιστὸν τὸν ἄνθρωπον, 
ἔπειτα ὀλίγον ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν τε καὶ ἄπιστον, 

καὶ αὖθις ἕ ἑτέρον. καὶ ὅταν τοῦτα πολλάκις πάθη σις, καὶ 
ὑπὸ τούτων μάλιστα" οὺὃς ἂν ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους τε καὶ 
ἑταιροτάτους, φελευτῶν δὴ" θαμὰ προσκ, ὕων μισεῖ τε πάν- 
τας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιής εἰναι τὸ παράπαν.» ἥ 
οὐκ ἤσθησαι οὕτω" τοῦτο γιγνόμιενον;" Πώνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. 
Οὐκοῦν, ἦ ἢ δ᾽ ὅς, αἰσχρόν; καὶ δῆλον ὅτι ἄνευ τέχνης σῆς 
περὶ τἀνθρώπεια' ὁ τοιοῦτος χρῆσθαι ἐ ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνθρώ. 

ποις εἰ γάρ που μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὡς περ ἔχει," οὕ- 

-- τι Π.--" οὐδενὸς ἡγεῖται οὐδὲ Ο.---Ῥ τὸ παράπαν οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι Ἐ.---« οὕτω 
οοτν Ἐ,, οὕτω πως ΔΟ εἴ τὸ Π, σὺ πω ρτ Ο, σὺ ἌΞΥ εἰ ὑτ Π, πάνυ Φ: οὕπω "-.--- 
᾿ γιγνόμενον τοῦτο Δ.--- τἀνθρώπεια Ἑ: τὰ ἀνθρώπεια ὅς.---ἰ ἀνθρωπείοις ΤΑ εἰ 

πμιπι. ἘΊΒΟΗ. οὕτω πωΞ τοῦτο γιγνόμ.] υϊρο οὕπω 
παντάπασέτε)] ὙΜαΐρο παντ. γε, χυοὰ Ἦν 7. ὥὕταμοαιο, οὕπω οὲ οὕτω, 

δρίυπι ἢ, 1. . Φυοά 6 ΤΡ. οὐ δρϑθβί δὺ Αυρ. [5 ΤῸ. εἰ ϑιίοδ. Ἰορίίυς 
τεσορὶ, τέ αυσπὶ Ῥοβίϊαπη ροβὲ 

ἀληθῆ ἐχρθοίαγεβ, ᾿, 1. υὐ οοπεῖεβ, ἵγα- 
ἡμεῖς βοτίρίοσ.. ποτ ππὸχ ᾧ. 93. ἱπ 
νϑιρΐο ὅταν φῇς μὲν μπῶ ΕΣ Ν 
μοο μέν.---ὑγιᾶ Αἰσο ποτα ἀδαάϊ ῥσοὸ 
ὑγιῆ, Ηξεινν. 

ρρκαςυτ Ὁ θέ Βδβ, ᾧ. πονηρότερόν. 81πιὸ 
ςδυδβδ. Ε 

ἑπαροτάτον; ους} ̓ Ας ντ ατώσι ταο 510 
ἰπ ὅο Ὅ05. ἀυοϑ᾽ ἰΙοοοϑ 
ρεόῃνει. τὗ οδσς ἔγς ̓ωλοατ κοι θᾶδα 
ΒΘ ἰέθπ} σερευύίχὶ ῃγοβυποίληβ. υττ. 

οὐδενὺς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι) 51} }}π06 
Αὐἡδίορὶι, ΡΙαϊ. 362. Ὡς οὐδὲν ἀτεχνῶν 
ὑγιές ἐστιν οὐδενός" υδὶ ϑομοὶἑδβίθ ἤππς 
Ἰοουπα ἀρροηὶ! : Ὅτι οὐδεὶς ὃς δοκεῖ ἔχειν 
πλεονέκτημα ἀρετῆς, ὑγιῶς ἔχει. Πλά- 
τῶν " τελευτῶν δὴ θάμα πρὸὺσ- 

ν μισεῖ τε, καὶ πάντας ἡγεῖται οὐδε- 
οὐδὲν εἶναι Δρραγεῖ ποϊθθῃ 

ὑγιὲς ἀχοϊάἀϊδθθο. ΕΒ) υϑάθπι αἰςιτουἶθδ 6χ- 
ϑιρίυσα δὰ πσπς ἰοουτα Ηδιηβίοτι, δά ζεσί 
6 νϑυρὶϑ Ῥϑυ ὶο ἱπΐν, εὐ Ογαίγίο εὌχίσεπιο, 
ὡς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδενός. υττ, 

οὕτω] ἱ οὕτω ἰοσο νυϊραῖ! οὕπω, 
φιοὰ ἐποογίδπ Ὠδρεὶ δυςσίοτἐδίοτι, πο 
ἰάοποδηι πεχυΐ βεηἰεηϊίαπ).. Νδπι ῥτὸ 
90 ὕεπεέ. Β, Υἱπὰ, 1), Ταῦ. βίου. 8.080], 
Βυμηκ, ἀδηὶ συ: πάν, Α, ΚΠ ΝᾺ 
ΤΩΔΙρίηΘ: Β, πάνυ: Ο, οὔπω, εἰ 5 
βεχίρειινη αὕτω: σ, ΡΝ οἰαΐεῖι, ἡρᾷ 
γψεῖὰ ἰϑοίϊΐο ἔπετὶι, ἢ οὐκ ἤσθησαι καὶ σὺ 
αὕτω τοῦτο γιγνόμενον" ὑὲ Ἰαάϊςαι Ηδυ8- 
ἀἰο ϑιρεοίτι, Ρἰδίου, Ρ. 20. ' υττ, 

σὺ τοῦτο γιγνόμ. ἴῃ οτὰ 5ιίοῦ. Τυτῖο. οὕτω 
τὸ τοῦτο, φμιοὰ οχρτθββὶξ ΕἸ οἶμαι : αν ἐφ 

» ἑά ἑέα ἀρρίάεγε σοπδιευῖδιε} Ῥαι,.. 
οὕτω χα γιγνόμενον τοῦτο; Βδος τοὸ- 
εορὶ Ξ3.Π τοῦτο ὑμοθα Θὰ οδἰοιίβ 
ἡδη8 νεσῦο γιγνόμενον ρτδεποϊείειιβ. Νδτα 
οὕτω δὴ 5επβὰπὶ ποοδϑδατίο τη ληίδς, 
πεαὰθ οὔπω, 8188 Ῥοβί οὐ τοςίδ ᾿Πἰβίωτ 
(Ατδίοριν. ἔμθβεα. 768. ὅ μὲν γὰρ. αἴτιος 
---Οὐ φαίνετ᾽ οὕπω), ὃ), 1, Ροδὲ Ἰπξοιγορδ- 
τἰνυπι ἢ οὐ ἰοϊογτατὶ ρμοΐυλε. Ηξιν». 

Εδϑ86 ορῖποσ βου θΏλ πηι ἰοΟἱ βεγιρέυγαιι : 
ἣ οὐκ ἤσθησαι καὶ σὺ οὕτω τοῦτο γιγνό» 
μενον ; Ηευβν. 
ἦ δ᾽ δε, αἰσχρὸν} 8... τοῦτό ἐστι. αἷσ- 

χρὸν ΟἿΣ ἷπ αἰσθάνῃ τηυϊατὶ νοϊαοτε (οτ- 
Ὡϑτῖι5 [ἀηἀ6 ϑέορὶν. ργὸ νᾶ, ἰβοῖ.} σδὰ- 
β88ῖη πο νἱάθο. ξιν":»: 

ἄνευ τέχνη] Τυρίθεν αὐδθηβ θὰ Μϑγ- 
ςατίο δρυὰ [μιοΐδπ. ἴῃ Τῇ π,, ἱ. 1. Ρ. 72. 
οὐγ Τίιποπ ἰδ πηρεσαραῖωε χτνιπντος 
Βοο ἔεσί τοβροπϑδὶ : χρηστότης ψεν 
αὑτὸν καὶ φιλανθρωπία---ὡς δὲ ἀληθεῖ λό- 
γῳ, ἄνοια καὶ εὐήθεια καὶ ἀκρισία περὶ 
τοὺς σατο ὃς οὐ συνίει, κόραξι. καὶ λύ- 
κοις οὗ τα πλάνο Οοττ.- 

ΘΤΕΡΗ. "Ύρ. ἀνθρω- 
ταν μονὴ ἴῃ Βδ8. 23. Ργὸ περὶ τὰ Ἐν πος 

ἀνθρώπεια ἰερίτατ, ορογάσυπι ἱπουτίη, περὲ 
τὰ ἀνθρωπείοις. Ηϊης ἰρίίυν οθϊηχὶς 5ι6- 
ἤιδηυ8 ᾿Ἰθοοπθοπι ἀνθρωπείοις, εδιπαθα 
ἔα δὰ ἀνθρώποις. ἘΠ 58η6. ἰοκίίοΣ 
ἀνθρωπείοις ῥτο ἀνθρώποις ἱπ “Τὸ, ϑεὰ 
Τορυρηδηΐθ βοχὶθ. οχϑίίοηδ, ΕἸΔΟΜ. 
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σως ἀν" ἡγήσατο," τοὺς μὲν χρηστοὺς καὶ φονηροὺς σφό- 
δρα ὀλίγους εἶνωι ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. 
[ὃ. 89. Πῶς λέγεις; ἣν δ᾽ ἐγώ.) Ὥς περ, ἢ δ᾽ ὅς, περὶ 
σῶν σφόδρα σμικρῶν" καὶ μεγάλων" οἴει τί σπανιώτερον 
εἶναι: ἢ σφόδρα μέγαν ἢ σφόδρα" σρωυικρὸν᾽ ἐξευρεῖν ἄνθρω- 
σὸν ἢ κύνα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν; ἢ αὖ σαχὺν ἢ βραδύν, ἢ καλὸν 
᾿ αἰσχρόν," ἢ λευκὸν ἢ μέλανα; " ἢ οὐκ' ἤσθησαι ὅτι πᾶν- 
φσὼν τῶν τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων σπάνια καὶ 
ὀλέγα, τὰ δὲ μεταξὺ ἀφθονα καὶ πολλά; Πάνυξ γε," ἦν 

δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, εἰ πονηρίας ἀγὼν προτεθείη, 
πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς πρώτους φανῆναι; Εἰκός 
γε ἦν δ᾽ ἐγώ. Ἑἰκὸς γάρ, ἔφη: ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ, 
ὅμοιοι οἷν λόγοι τοῖς ἀνθρώποις εἰσίν, ἀλλὰ σοῦ γὺν δὴ 
προάγοντος" ἐγὼ" ἐφεσπόμην, ἀλλ᾽ ἐκείνη ἥ, ἐπειδάν τις 

ἔχει 
τ ΨΠ.---ὖὐ ὥσπερ πρέπει ΔΛ, ὡς παρέχει Δ.-- ἂν ὁπὶ Ὁ Ξ.-- ἡγήσατο ΔΈΦΞ εἰ ᾿Υ 
: ἡγήσαιτο -.---ὰ ἢ Δ.--α ἦν ἐγὼ ΔΛ, ἔφην ἐγὼ ἽΞΠΥ.---ὦ σμικρῶν ἘΠῪ : μικρῶν 

σ 
"ς,-- οἱονεὶ 1.---" ἢ σφόδρα μέγα ΗΙ, οπῖ μ᾽ Γ".-- μικρὸν Ἅ1.----4 αἰσχρὺν ἢ καλὸν 
ὙΈΠΥ.--- μέλαν Η.---ἰ οὐχὶ ΓΔΛΕΟΕΘΟΉΗΙ,.--- πάνυ... φανῆναι οπι μΥ ὙΦ.---" γε 
οἵη ΔΒ εἰ τὸ ὙΦ.---ἰ δὲ ἸΔΠΎΟΘΗΙ,, οτὰ ΛΕῚ.---ὐ γέ 1,» ἄρα Ὁ.--- οὗ οπι ΔΦΗ2.--- 
Ἰ εἰσὶν οπι 2 οἵ ργ ἘΠ.----"ἰ προσάγοντος Π.---ἢ ἐγὼ δὲ Π.---5 ἐφεσπόμην ΤῸ δ οοιτ 

ὥσπερ ἔχει κ. τ. λ.7] Ποηι ἐξα 86 πα- 
ὅεγε ἐπιβεϊηιατοέ αὐἱδ δὲ παϑεῖ, πἰπιὲ- 
γῊΠὶ 8 Π0Ὴ6 δοποβ εἴ ἡπαῖοβ, μαλσο8 6886 
μέτοβηιο, οἷο, Νᾷδιὰ Ἰυηρ, σφόδρα οὐπὶ 
χρηστοὺς οἱ πονηρούς. ΘΤΈΡΗ, 

οὕτως ἂν ἡγήσατο] ϑῖο Τὰν. εἰ Βίοἢ. 
ΨΌΪρο ἡγήσαιτο, χαρά γεοιάτη ἴοτθί, βὶ 
χρῷτο Ῥτεθοοβδὶββϑοὶ.--- τοὺς μ. χρ. καὶ πο- 
νηροὺς σφόδρα ὀλίγους εἶν. ἴῃ [8 [ἃ 
Ροβίίαπι δβὲ νεσθυσῃ σφόδρα, οἱ δην ῖ- 
Εύστη δβἰξ, αὐτὸ ρογηθδὶ, δὰ πονηροὺς ἃπ 
δὰ ὀλίγους ; πιξηυς, 51, 400 σορξ Βθηβιιβ, 
Δ Ῥγιβοθαά, χρηστοὺς καὶ πονηροὺς {τᾶχ- 
ΟΥΪ8, Βα( 18. ἤοο ὀλίγους τοϑροπιάθοἱξ 56- 
αυθπιὶ πλείστους. Ἰίδκαυθ ἘἸοῖπο ἄυςε, 
αἱ Πᾶῖο δῖ. νεσεξ, ἀοηιῖπε8 τειθηιθη ξεν 
δοποϑ απ πιαΐοβ ρογραιίοοβ 6886, ἰερουῖτα 
τοὺς μὲν χρ. καὶ πονηροὺς σφόδρα σφόδρα 
ὀλίγους εἶναι. βίου, πονηροὺς ὀλίγους 
εἶναι σφύδρα ἑκατέρους. Ηεινν. 

τοὺς μὲν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς σφό- 
δρα, ὀλίγου:} Ἀρραϊοῖι ἂς Ἰοσίτ. ῬΙδί, 
ἢ. Ρ. 22. “ 364, δἀρτίπιθ θύποβ, δὲ βἰπθ 
τηραϊοοσγίίαίθ ἀθίθυ ποθ, ρᾶυοοβ δύπιο- 
ἄυιηι ΥἈΤ]ΟΤΈΒα 08, οἵ, αὐ ρ88. αἷϊ, πυϊπδ- 
ΤΓΆΡΙ]ΟΒ. ΘΕΒ6 ; 608 δυΐθιι, υἱ ποαὰ γίαπο 
Ὅς πὰ ορρίάο ἀςιουπιΐ δἰπὶ, κοά 

4ιδδὶ πιϑάΐδ πιοτγαὶϊΐ, μίυγοβ οββε,ἡ ΠΙυά 
δυΐοιυ πμογαδϊθ8, ἃ. 6. εὐαριθμήτους, 
Αἰϊο ἴοου εἴ ἀγρυπιθπίο αἰχὶς Ρ]αίο, 
Ὗγυττ. 

ἦν δ᾽ ἐγὼ] Τυν. ἐφ᾽ ἦν ἐγώ. ἴ, ἔφην. 
ΕἸβοη. 

. 89, σφόδρα μικρῶν] Ἐχ ὑπο Τυβ. 
ἃ ἘΪΒοθοτο σοοθρίυμῃ σμικρῶν Ροβὲ σφό- 
δρα τεβραιηΐ αἰ 69. Ἰάφοηυβ ἴῃ βὺὈ- 
8664. μικρὸν 6 ΤῸ. δὲ ΑῸρ΄ 56τρβιμνβ 
ῬΓῸ σμικρόν. {Π0ἃ τπιοπ τοϊηυϑ απ) ἢθο 
ὯΡ Ατἰοῖβ υϑυτρδῦιηι ἔυϊ886, ἀδοϊαταπέ 
Ῥίαγα ΑΠβιορ νδη 15] δ, υὐὶ ρτο μικρὸς τε- 
Ρόπεχθ σμικρὸς τηϑοέτἱ νοίαῖ ταῖϊο. Η Εν Ὁ. 

εἰκὺς γὰρ ἔφη,---ἀλλ᾽ ἐκείνῃ ἢ ἐπειδὰν 
Ιπ μος βρδο αᾳυπάδλπι ὀχοίαἶββο ν᾽ άθη- 
ἴυτ, 485 ᾿α}8 ἰοςἱ βοπίοπιϊὰ εἰ ῬΙ δίοπίοα 
ταίϊο ἀφειἀθσαῖ ; δῖ. δηΐπι ἔθγθ βογ ρίυγαπι 
Θυτηδηδιη ΠΔΡ 586. ἀΐσατῃ : Εἰκὸς γάρ' 
φη" ἀλλὰ νὐμο ὁ μὲν οὐχ ὅμοιοι οἱ λόγοι 

τοῖς ἀνθρώποις εἰσίν" ἀλλ᾽ οἶσθα πῇ, Οὐκ 
ἔγωγε, ἔφην, ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ προάγοντος 
ἐφεποίμην. Ἔκείνῃ, ἔφη, ἧ ἐπειδάν τις 
πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ ἀληθεῖ εἶναι. δ Ὑττ, 

εἰκὸς γὰρ, ἔφη] Οἰπηϊδιι πῶς Αὐρ. . 
70. Εἰκός γε, ὦ Σώκρ. Ἑἰκὸς μέντοι, 
Κέβης, καὶ οὔτι γε τὰς τῶν ἀγαδῶν, ταὐ- 

τ, 90. 

τι, ἰ, 7]. 
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πὸ 7 ’ὔ ΔΡ. ᾿᾽ θ "Ω κὶ . ΨΚ -Ὕ Ἀ Ἁ ’ 

πιστευσὴ λόγῳ τινι ἀληθεῖ" εἰναι ὥνεῦ τῆς πέρι τοὺς λο- 
," » : 3. 7 ΕἸ τ » - δό δ) 

ψγοὺυς τόγνης, καπειτῶ ολίγον ὑστερον αὐτῷ ὀξη Ψψεὺυ ἧς 
ἕ“ ,.“) . .» ᾽ ἣ ν. αὶ " 

εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὧν, ἐνίοτε δ᾽ οὐκ ὧν, καὶ αὖθις ἕτερος καὶ 
[γ .5 Ν 7 ; δὴ ς Ἁ Ἁ Ξ Ν ε ’ 

ἐτέρος" καὶ μάλιστα δὴ οἱ πέρι τοὺς αντιλογίκους λογους 
᾽ὔ Φ.ἃΑἃ᾽ ἡ : “ ΨΝ 

διωτρίψαντες οἰσθ ὅτι τελευτῶντες οἰοντοῶι σοφώτατοι γε- 
7ὔ Ἀ ὔ ΄ εἰ ΕΙ »“ ᾽ 

γονένοιΝ καὶ κατανενοηκέναι μόνοι Ὅτι οὔτε τῶν πραγμνῶς- 

ἽΠ, ἐφεσποίμην ΤΥ, ἐφεπόμην ΛΈΕΟΙΙ,, ἐφειπόμην Ἡ οἵ Το Δ (υΐ ργ, υἱ νἱἀρίαν, 

ἐφαπόμην) : ἐφεποίμην ς.---» τῷ λόγω τινὶ Φ8.---α ἀληθῆ Δ εἴ ρτ Π.---ἰ ὕστερον 

ὀλίγον ΓΔΛΦΟΕΘΉΙ1,8.---" καὶ αὖθις καὶ ἕτερος Δ.---ἰ ἀντιλογικοὺς ἩΓΔΈΠΥΦΟΕΙ 

1,5, αἰτιολογικοὺς Δ εἴ γρ Ὁ, ἀντιολογικοὺς Ἡ : 

τας εἶναι. Αἰαὰθ ἰἰὰἃ Βθχοθμ 68 8|188. 
Ἠξκινν. . 

ἀλλὰ, σοῦ νῦν δὴ προάγ. ἐγὼ ἐφεσπό- 
μην] Αξὲ ποὶ ἴπ δὸ 8ἰπεῖ 68. ϑιπὲ ΒΕΓΊΠΘΜΕ8 
ἐονπιηέδιι8 (φιοα μεν μαμοὶ 8ἷπὲ το βϑἰπεὶ, 
Ῥεγρακποὶ [αἰδὶββὶγιῖ) 8ε4 ἐὰ ἀμποθπέε (Ὁ 
114 ἱπίδυτορδδοπθ, αυυτα ἀἴσοτθθ πῶς 
λέγεις) πέτα ἰιαπὸ βἰπεϊ ἐιαΐπεηι ἀκιοῖ πϊ6 
Ῥαβ8:8 διῶ; ἀθβϑαὰμ τὰδ ᾿πὲρΙτοβθΌομθ 
ποι δὰ αὸ ἀεῆοχίββοπι, υν, ἐφεπόμην. 
Τὰ}. ἐφεσποίμην. Ὅπάο νυἱραίαμι ἐφε- 
ποίμην, ουἱ ἰοσυβ ἴσο πα 5, Παρὶίδηῖθ 
βεητθηίῖδ ἴπ δου, ἐφεσπόμην τουϊαν!. Ξ,1Ο 
ἐπίσπου Ὑποοίεῖ, ἃ, 61. ἕσπετο 1 γϑϊά, 
8. 10. ἕσπου ῬοἸπς. Ρ».280. Β. ΕἸεϊπυΒ : 
σε ἐὰ πιπὸ ἀμοεπέεηι μεγβεομει 8 8ιιπε. 
Ηεξινν. 

ἀλλ᾽ ἐκείνῃ, ἢ Τὰ 18 οαἴταπι ασυδαὰθ 
δόξῃ αυῦπι ροσῖπα8 πἴίηυα πιστεύσῃ ΡΘη- 
ἀοτεῖ ἃ ργροθάθπί ἐπειδὰν, Ροβί ἐκείνῃ 
ἡ πιδησᾶ το πααοραίϊον οσαΐο, Ἐθροβυὶ 
ἰρίτυν 6 Τοῦ, δόξει, πϑηὰθ οἴθιιάογθ ἀ6- 
μεΐ βἷς ροβίζυχτῃ κἄπειτα ὑτὸ ἔπειτα, Οδτγίθ 
ῬΤΟΙΒα5 οαπάστῃ ἴῃ ᾿ποάυτῃ Χόπορῃ. Ογ- 
τΌΡ. ἷν, ὃ. 14, Ὅ γε μὴν μάλιστ᾽ ἄν τις 
φοβηθείη, μὴ, εἰ δεήσει ἐφ᾽ ἵππου κινδυ- 
νεύειν πρότερον ἡμᾶς, πρὶν ἀκριβοῦν τὸ 

᾿ ἔργον τοῦτο, κἄπειτα μήτε πεζοὶ ἔτι ὦμεν 
μῆτε πω ἱππεῖς ἱκανοὶ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο 
ἀμήχανον. Νοο πυϊίυτιν χθοθαϊε Ἰηἴτα 8. 
108. ἴῃ νοτθὶΒ ὥσπερ ἂν εἴ τις λέγων, ὅτι 
Σωκράτης πάντα ὅσα πράττει, νῷ πράττει, 
κἄπειτα ἐπιχειρῆσας λέγειν τὰς αἰτίας 
ἑκάστων ὧν πράττω, λέγοι εἴς, Ροβίζατη 
κἄπειτα ῥτοὸ ἔπειτα, δκυΐ κᾷτα 11 ρχὸ 
εἶτα ἀμ! ἱτυτα Αὐἱβίορι, ἂν. 674. ἀπο- 
λέψαντα χρὴ ᾿Απὸ τῆς κεφαλῆς τὸ λέμμα 
μά οὕτω φιλεῖν. Ἰθϊὰ, 1464, ὡς ἂν τοὺς 
ξένους Καλεσάμενος κᾷτ᾽ ἐγκεκληκὼς ἐν- 
θαδὶ Κἀτ᾽ αὖ πέτωμαι πάλιν ἐκεῖσε, ητώ- 
46 Κὦ βοπιΒ 8}18. ῥγοῖν}ῖ δα ΡΊδῖ. οτρ, 
. 28.---ἀληθεῖ εἶναι. Χοπορῆ. Οντορ. 
111, ἢ. ὅδ. οὐδ᾽ ἂν τούτοις ἐπίστευον ἐμμό- 
νοις ἔσεσθαι. Νοπ ἰρίταγ ρεοιυ! θεῖ ε 

αἰτιολόγους -..--ἢ γεγονέναι καὶ ΓΔ 

Ῥασ. ἀληθῆ. Ηξινν. ᾿ 

ἀντιλογικοὺς} 85. 2. αἰτιολόγους, οἵ 

εἷος βοριι. πὶ ἱεχία, ἃἵ ἀντιλογικοὺς ΡὈΓῸ 

γΆγ. ἰθοί, ΕἼΒΟΗ. 
ἀντιλογικοὺς λόγους} ϑορ]ιβημιέα, αὖ΄- 

ειαπεπία ἴπ υἰγαρειι μαγέεηι οοἸηροϑέξα, 

ταξίο σοπέτα οπιπῖα ἀἰβριαπαϊ. ὅῖο Ἰπῖτα 

8, δ2. οὐκ ἂν φύροιο ὥσπερ οἷ ἀντιλογικοί. 

ἴυγβῖάθ Ρ. 111. Β. καὶ ἡμῖν εὐθὺς ἄσμενοι 

ἐπιπηδήσονται οὗτοι οἱ πάνσοφοι ἄνδρες οἱ 

ἀντιλογικοὶ, καὶ ἐρήσονται εἰ οὐκ ἐναντιώ- 

τατον ἔχθρα φιλίᾳ. ϑορβ δι, ρ. 152. Β. 

τὸ δέ γε περὶ τὰς ἀμφισβητήσεις, διττὸν 

θετέον---δικανικὸν----καὶ ἀντιλογικόν. Τοῦ 

δὲ ἀντιλογικοῦ τὸ μὲν--- ἀτέχνως περὶ αὖ- 

τοῦ πράττεται---τὸ δέγε ἔντεχνον---. ἰδ. 

Ρ. 166. Α. ἀτὰρ δὴ τὸ τῆς ἀντιλογικῆς 

τέχνης, ἂρ᾽ οὐκ ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάντων 

πρὸς ἀμφισβήτησιν ἱκανή τις δύναμις 

ἔοικεν εἶναι. Ῥιεράτ. Ρ. 351. Β. Οὐκ 

ἄρα μόνον με δικαστήριά τε ἐστὶν ἡ ἂν- 

τιλογικὴ, καὶ περὶ δημηγορίαν, ἀλλ᾽, ὡς 

ἔοικε, περὶ πάντα τὰ λεγόμενα μία τὶς 

τέχνη, εἴπέρ ἐστιν, αὕτη ἂν εἴη, ἥτις οἵατ᾽ 

ἔσται πᾶν παντὶ ὁμοιοῦν τῶν δυνατῶν καὶ 

οἷς δυνατόν' καὶ ἄλλου ὁμοιοῦντος καὶ 

ἀποκρυπτομένου εἰς φῶς ἄγειν. Ἄερον. 

Ρ. 468. Β. Ἦ γενναία, ὦ Γλαύκων, ἢ δύ- 

ναμις τῆς ἀντιλογικῆς τέχνηκ᾽---δοκοῦσί 

μοι εἰς αὐτὴν καὶ ἄκοντες πολλοὶ ἐμπίπ- 

τειν καὶ οἴεσθαι οὐκ ἐρίζειν, ἀλλὰ διαλέ- 

γεσθαι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι κατ᾽ εἴδη διαι- 

ρούμενοι τὸ λεγόμενον ἐπισκοπεῖν, ἀλλὰ 

κατ᾽ αὐτὸ τὸ ὕνομα διώκειν τοῦ λεχθέντος 

τὴν ἐναντίωσιν, ἔριδι οὐ διαλέκτῳ πρὸς 

ἀλλήλους χρώμενοι. Ατ]δβίοί, Τορῖο. 
10. υττ. 

οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγουΞ] ϑαπι 

οἱ τὴν φερομένην οὐσίαν λέγοντες καὶ τὸ 

ἀεὶ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τούτῳ 

ᾧ δοκεῖ Τινοτοῖ. 8. 87. Ῥτοίδροτοὶῖ, Θὲ (108 
εἰεἰπάο ἀοβουοῖέ δ14. 8. 92, Ηθγβο οῖ, 
Ηξεινρ, 

γεγονέναι τε] τε ἀθεβὶ δὺ Αυρ. Εἰγ- 
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᾿ Ἅ Ἁ »ἈΧ ε Ἁ ᾽» Ἀλλ ’ὔ ΝΜ ων ’ὔ 

σῶν οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βεαιον οὔτε τῶν λόγων," ἀλ- 
Ν ,ὔ λν " ᾽ ἰων 4 ᾽ ,»ϑ. χ " ΝΥ 

λὰ πάντα τῶῦΐ ὄντα, ὠτεχνὼς ὡς περ ἐν Ευρίπῳ, ἄγω καὶ 
͵ Ἀ ’ »Ὰ7, ᾽ Ε] γ ’ὔ 

κάτω στρέφεται καὶ γρόνον οὐδένα ἐν οὐδενὶ μένε. Πάνυ 
Ν "" » Ω » 7 ᾿ "» -“» " 

μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ, ἀληθῆ λέγεις. [ὃ. 00.] Οὐκοῦν, ὦ 
ᾧ (ὃ " Ζ ᾽ Ν Ἁ “[ Ν .6 23.ϑ ἡ δ 

αἰδων, ἐφη," οἰκτρὸν ἂν εἰ τὸ πᾶθος, εἰ ὄντος δὴ. τινος 
Ε] “ ᾿Ἶ 7 7 Ν - “ 

ἀληθοῦς καὶ βεβαίου λόγου καὶ δυνατοῦ κατανοῆσαι, 
᾿ Ἁ ἃ ᾽ὔ ’; Ν 7 “- 

ἐπειταῦ διὰ τὸ παραγίγνεσθαι τοιούτοις τισι λόγοις τοῖς 

ΛΦΟΕΘΉΠΠ, : γεγονέναι τε καὶ "ς.--- οὐδὲν τῶν ὄντων (.---Ἶ τὰ οτὰ ΛΠΟΈΗΙΙ, οὲ 
Ργ Ἅ{Γ.--ῖὰ εὑρίππῳ ἘΠ.--- καὶ ρΡοβὶ ἄνω οἵ ΔΛΟΕΗ!ς οἵ ργ ΓᾺ.--- ἔφη οὐὰ Δ.--- 
Ἀ΄ γέ ΓΔΛΦΟΈΘΙ],5, τέ Ἡ.--νὐ ἔπειτα τούτου ἐκπεσὼν ἀπορῇ 5.--- τοιούτοις τισὶ α : 

Ὠδηΐ Δαΐδτη το ἰοοῦΤη τη8]6 ἃ ποδῖβ 
ἰθηϊδέιπη Οταίν}, ἃ. 121. δὶ ᾿ἰβιϊυϑιποα ϊ 
Ἰιοπυΐπθπὶ αἀἰεἰς ὅοοτ, διϊσχυρίζεσθαι ὥς τι 
εἰδότα, καὶ αὑτοῦ τε καὶ τῶν ὄντων κατα- 
γιγνώσκειν, ὡς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδενὸς, ἀλλὰ 
πάντα ὥσπερ κεράμια ῥεῖ, καὶ ἀτεχνῶς, 
ὥσπερ οἱ κατάῤῥῳ νοσοῦντες ἄνθρωποι, 
οὕτως οἴεσθαι καὶ τὰ πράγματα διακεῖσθαι, 
ὑπὺ ῥεύματός τε καὶ κατάῤῥου πάντα χρή- 
ματα ἔχεσθαι.--- ὥσπερ ἐν Ἑὐρίπῳ, οὐ] 
Ὁπάτ ΒΘρίϊθ8 616 δὲ ποσίθ σε ρσοσδτο 
ἀϊσοθαπίουγ, ΗπΙΝ. 

ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳ] Ῥτονειθίυιη ἱποοη- 
δίδιπἰἴδτη βρη οδπ5, βαϊπίυτα ἂὉ ΕαΠΡΟ 
ὉΒιαιοϊἀοπεὶ σοηεϊηυῖβ Βυοενι5 δρίξαῖο : 
ἂἀθ αυὸ ϑέγαθο ἴχ. ἢ. 618. Ῥοπιρομίιβ 
ΜΙ ῖα 11, 7. 18. υϑὶ νϊἀοδίυτ 15, Ὑ οββίυβ. 
Τλανὶβ. δὰ Οἴςογ, ἀς Ναῖ. Ῥθου. {ϊ]. 10. 
Εϊτιογδίιυβ, δά Ορρίδῃ. Ογπερ, ἵν, 35. 
ἴθξαπι ἀἰοιλοπ8β δηπυίϊανὶι Εταβαν. Λάδρ. 
Ρ. 862. ὅ8:ς οἱ ΤΊ πιθὺβ θοτ, ἢ. δὅ6, κε 
Η!ρρδσοῖ, Ῥγίμαρ. αρυὰ 5ίοῦ. ΕἸοτ, ονὶ. 
Ρ. δ74. πάντα γὰρ ταῦτα ἄστατά τε καὶ 
ἀβέβαια εὗρε τὸν τρόπον" ἰτὶδ Ῥοβίτθιμα 
σεγῦδ ΟὈἢ γα ΐδτῃ σοσϑῖῃ ἰδοϊοηεπὶ εὐρί- 
που τρόπον, ἔπ τποράπηι Επιτὶρὶ, οϑου!δηΐ : 
αὐ ἀπῖο ποὸ8 νἱαϊξ Ηδιυβίθγῃ. δὰ Ταιοϊδηὶ 
{. ἵν Ρ. 518. Ατβιιὰ. ἐν 1. ρ. 4871. καὶ 
γέγονε πάντα ὥσπερ ἐν Ἐὐρύτῳ (ἰ6ρ. Ἐὐ- 
ρίπῳ) τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα, νύκτα 
καὶ ἡμέραν ἄνω καὶ κάτω στρεφόμενας---ο:- 
Ἰβιάοει5 Ῥε]υ8. 1. 41. Βίορμ. ΤῊ, 10, αν, 
1πὰ, Ρ. 984, γΥυττ. τ᾿ 

8, 90. εἰ ὄντος δή τινο5} Αυρ. 6 Βδ8. 
Ὡ, ὄντος γέτιν. ξεῖν. 

λογ. δυν. κατανο.1 (οά. Αὑρ. εἱ 88. 
Ὡ. ὕντος γέτινος. ποῺ τπᾶ]|6. Δόγος δυ- 
νατὸς κατανοῆσαι δδὶ γαξΐο Ῥεγϑρίσμα. 
ΒιΘρθδπαβ ἴῃ ν, κατανοέω ἰδυάανξ ἰοσυπη 
6 Τπῃξθα ΡῬ]αΐομ β βἰ πη! θι : ἔστι δ᾽ ὅμως 
οὐδὲν ἧττον κατανοῆσαι δυνατόν" αι 
γϑεθα Οἴσετο Τίπι:θ, ς, 9. νεσεῖ!, “ Αἰτᾶ- 
ποτὶ Πα ρογβρὶοὶ δὲ ἱπέθ ρὶ ροίεσί,᾽ 
ΕἸΒΟΗ. 

δυνατοῦ κατανοῆσαι!) Ῥτο κατανοεῖσ- 
θαι, αἱ 8, 94. ὑπόθεσις ἀξία ἀποδέξασ- 
θαι. Νά, Βταποῖ. βὰ βόρῆ. Ῥμ1), 1167. 
Ηξινῃ. 

τούτου ἐκπεσὼν ἀπορῇ] (ζοπέεταίυγ 
ἱεία ᾿δοτῖο οὐτὰ ΒῸ ρο οσ θα, δὲ Ἰυοδθυης 
διμάϊεὶ Βομάπημα ορογϑιῃ ἱπ ᾿ς ἰοοο τὰ- 
βιϊζξαθπάο πανδιῖ, ϑαρρίενί εχ ἢάς 
Μεὰ πο νεγθδ, τούτυυ ἐκπεσὼν ἀποροῖ : 
αὐ πυπο Ρἰᾶπδ 818 βεπίεητία, 126 νυ ϑσ 8 
πῦπο ἤμον 5. ταβίαξ σθτίαπιθη. Λόγους 
ψου βεγπιοη68 εἰ Τταξίοπεβ, ὁχ ᾿ρβῖυ8 ἰοοῖ 
οἰσοιπιϑίαηεϊα, αἀἰθραΐδίαγ Θηΐτα δά νεσθαβ 
ἀκαταληψίαν, χα85 νΔγ1}18 σεγῦ 18 νϑυϊΆΓιΠὶ 
ταϊλοπαπι πιοτηθηίατ Ἔχ ρομαϊ, ᾿Ατεχνίαν 
τοδὶ υἱ ἐπεγέϊαηι αὐυδπὶ ἐπιρεγ ξίαμε, (88 
Ῥοίυ5 τεβροηδεί γοοὶ ἀπειρίας, ᾿Απωθεῖν 
αἰτίαν, ἀονίυατο ομΐραηι ἀἰχὶ, οχ Οἴο. 
ΞΈΒΠΑΝ, 

ἔπειτα διὰ] Οὐ Βιθρ ιϑηυβ εὐπηηπδ 
βοου Εαἰΐοτοβ ρΡροβὲ ἔπειτα ᾿πβοτιθγιηξ 
ψοῖρθα τούτου ἐκπεσὼν ἀπορῇ, υπίυβ ΘᾺ 
βοσγδὴὶ 6 πιϊυπίυτ, 4] οχ βίο βὺρ- 
Ρ εν 586 εα 86 δἰ'ξ, υἱ ρίαπα πῦπο εββαῖ 
Βεπίοπεα. Νοπ εχ ὕοα. Μ8. 1βίβ βυιρ- 
5ὶἐ Ποῖηο νϑηϊββίπιυδ, 86 ἃ δχ ἤδο σΟη88- 
οἴπανῖε ΕἸοΙηΙ νογβίοπα : Νόηπο, ἱπᾳιῖέ, 
αρνίξμάο ο, Ρίμε(ο, πιϊβεγαν 8 688εξ, 
δὲ οἴη Ταΐξίο αἰἴφμα ὑετα βγημιιθ 81ξ 
οοπιρτεπεπαϊψιε φαϊεαξ, μοϑέεα ἰαπιξη, 
απμεἰ ἐδ Ἰυι)ιδορηιοα  γαξοπῖδιιβ, σι ποῦ 
αβέεντο υεγα, πιο [αἴβα οἰἀφηξμν, αἰΐῃ μα 
ἀΐης ὧὰ απιδὶριϊξαίενα ἀραποίι8 πον 86 
ἐρϑιπ πόχει δμαάπι ἱπουἐΐανα οὗ ἰὰ αἀσοιι- 
δε: 7 Αἴησθ νοσθᾷ βϑοπποηΐβ ποχιπὶ ἴ(α 
ἰπιθσγαπιρυπέ, υἱ νοὶ] ποὺ ἴρ80 ποπιῖπδ 
Θχρυῃρὶ ἀσθοδπέ, Δ βαπί δυΐοιῃ 80 Δὰρ, 
εὐ Το. δἴᾳυθ, υἱ οοτῖο σομιρουῖπιβ, ἃ 
Οοάά, Ῥατγ. οπιμῖθαβ, αὐ πες βραίίαια ἴδ] 
το Ἰοΐαπι δῖ: πεὸ ἴῃ πιδύρῖπο ἜΗΝ 
δἀδοϊρίυπι,, ἰἰεισαὰθ 0 Ἐπά. Αἰά, εἰ 
Β888. πβαυδ δ, ἰεβίε Ἐοσβίετο, ὀχ ργεβδὶΐ 
Απεῖρρυ5. Ἦθος ἱρίίατ, απ δ ροάεπι ᾿π- 
τυ]ογδηξ, Όῖγα Ἰυξβιπια5. Ἠπινὺ. ᾿ 

1, ᾿ἰϊ, 72. 
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αὐτοῖς τοτὴ μὲν δοκοῦσιν ἀληθέσιν εἰναι, τοτὲ δὲ μήν μὴ 

ἑαυτόν τις αἰτιῷτοῦ μυηδὲ φῆν ἑαυτοῦ" ἀ ἀτεχρίαν, ἀλλὰ 

τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν ἄσμενος ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυ- 

τοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν βίον μισῶν 

τε καὶ λοιδορῶν τοὺς λόγους! διατελοῖ," τῶν δὲ ὁ ὄγνφων' τῆς 

ἀληθείας τε καὶ ἐπιστήμης στερηθείη." Νὴ σὸν Δία, ἦν 

ἢ. 48, ΥΥ. δ᾽ ἐγώ, οἰκτρὸν" δῆτα. Πρώτον" μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτον 

εὐλαηθῶμεν," καὶ μὴ παριώμεν' εἰς τὴν ψυχὴν ὡς τῶν 

λόγων" κινδυνεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 

ὅτι ἡμεῖς οὔπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἀνδριστέον' καὶ προῦυ- 

μιητέον ὑγιῶς ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦ 

ἔπειτα βίου παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ ἕνεκα σοῦ 

" 91. θανάτου, ὡς κινδυνεύω ἔ ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι, περὶ αὑτοῦ 

τούτου οὐ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὡς περ οἷ" πάνυ ἀπαίδευ- 

τοιουτοισὶ "ς.--- ἀληθῆ λέγειν εἶναι ΛΟΈΗΤΠΙ, εἴ γρ ἘΞ, ἀληθέσιν εἶναι σοῖτ Γ΄,--ὸ οὔ 
ἑ 

ᾧ5. μὴ οπὶ Δ.---ἶ τις οἵη ΔΦῷϑΆ.---Ε αἰτιῶντο Δ.---- αὑτοῦ 8, σαντοῦ ΔΛ, σαυτοῦ 1, ἐπ᾽ 
αὐτοῦ Δ: --ἰ ἀπώσατο 1.---ὦ τοὺς λόγους οτὰ ρτ Ἅ{Π.---" διατελῶν ΞΠΥῪ, διατελῶι Κ{. 
-ἰ δεόντων ἍΞ]1: τε ὄντων -΄.---ῖν στερηθεὶς 1).---ἢ ὡς οἰκτρὸν ΕῪς εἴ διιργα νούβυια 
Ἅ1.---ο πρῶτος Δι.--- τοῦτο οἵη 1,.---α ἌΝ ΦΟ5 δὲ τὴν 21.-- παρίωμεν ΓΔΕ 

ὙΦΟΕΟΘΗΙ,, περίωμεν ΛΊ.---Ὁ Αὐηίων Δ.--ἰ ΠΈΡΡΙΡΕ, Δ, ἀναριστέον ΟἹ οἱ μ᾽ Ἐ.--- 
5 οἱ ὁ7πὶ Δ.--Υ̓͂ φιλονίκως 8.--ς ἀμφισβητήσωσι ΓΔΛΦΟΈΘΗΙΣ : ἀμφισβητῶσιν ὅς. 

ἔπειτα τούτου ἐκπεσὼν} Δ ΌΪρο ἐπ. τού- 
του ἐκπεσὼν ἀπορῇ" 4185 {68 νΟΓ 685 ἀδβιπὶ 

μι γὶπα, οπνμῖθιβ δὲ νϑυϑίοπο δίσαϊα, ΝῸΒ 
Ῥυου 8. ἀὐυδθι5 τα ποη 8 ῬγοθὈΠ ἴοΥ 
ΒΟὈ8 Θρῖβοο νἹἀδθδπιυγ. τ. 

ἀληθέσιν εἶναι] Αὐρ. ἀληθῇ λέγειν, 
δαβι ρα! θηΐθ ΕἸοῖπο : μα ἐξ ἐμ) μβοοηιοιὲ 
'ταϊϊοπῖνι, ψμς γιοίΐο ΠΟΥ τοῦτα, τοῖο 
αῖδα οἱάἀεαηίην. Ἰάημθ ἃ θ] υνθα8 81- 
Σἰωαμορν ἰθτὶβ ἢτπιδίατη τϑορὶ ἀουθὈ], 

τὸ τοτὲ -τοτὲ ΤΡ. εἰ Εἀά. ΑἸΙά. 455. 
ποτὲ - ποτὲ, υἱ υδὶν[β ̓πὶ 8 γος 15 νατίαπε 
Οοάι. είν. 

μὴ ἑαντόν τις αἰτιῷτο] Νοη ἴῃ 86 
αἰϊφιῖθ σαΐρατα σοηεταΐ, Βο. τοῦ οὐδὲν 
ὑγιὲς εἶναι δοκεῖν τῶν λόγων, Ταΐςο, ορὶ- 
ποῦ, δα απιθπίμπι ἀδβί ἀθυδμϑ5 ἢ, ἶ, Ἐ᾿- 
οἶπιι5 ἱπ νετβίοπβ ἰοοῖ, 48π| 5ΌΡΓΑ δἰτα]}}- 
τὰ18, ᾿πεοτιῖ ἃ ἦπὸ ἐπ απιρμίξαΐεπι 
ἀεάἀιοίμα, αυδδὶ ροβῖ. τοτὲ δὲ μὴ ἱπίοτρο- 
β᾽ ἔπτη ἰερίδβει ἐκ τούτου ἀπορῶν, αὸ ἴΑ- 
Οἰ5 δὰ αἰτιῷτο Βυρρίοτείυν ταύτης τῆς 
ἀπορίας. Ήεινν. 

τοὺς λόγους διατελοῖ] Ὑ Ἰιἴοθ6 ΤῸΡ. δια- 
τελῶν, οπι18818 ἢΐ5 τοὺς λόγους, ξΙΝΡ. 

τῶν τε ὄντων) ϑοτίθαπάυτῃ ρΡοίϊυ8, τῶν 

ὡς ἠπίως δχρ!, λίαν πράως. 

« 
δὲ ὄντων : Ῥτὸ ἡαπῖθι5 τηϑπάοβθ ἴῃ Ῥγπθο. 
εἀά. Ξεπρίυϊη 6ϑὲ τῶν δεόντων. ΘΤΈΡΗ, 

τῶν δὲ ὄντων} δὶς, αυοά ἱπ Εαὰᾷ, ΑἸὰ, 
οἱ Τθα588. ᾿ἰϑισυδ ἴῃ ΑῸρ, εἰ ἜΌΡ. Ἱερτίυν 
τῶν δεόντων, σοτηροπάθμη τηοποϊὶ 516- 
Ῥβιδπαβ, ἴῃ ἰοχέω (Ἀπιθη Οομπιᾶτλατν Β6οιι- 
ἰι5 τῶν τε ὄντων ἀραϊξ, Ῥτοχίπιυπι τε 
Ροβί ἀληθείας ἀρεβὲ 8 Αὐρ, Ηξινν. 

ὡς οἰκτρὸν δῆτα]! Μιπά, Α ΒΟΕΟ. 
ψεπεὶ, Α. ὡς πο μδρϑηῖ; οὐ 8δ8πε τεῦ- 
πι5 αρβίέ, υττ. 

ὧς οἰκτρὸν δῆτα) ὧς εἰδὶ ποι σοτηρᾶτοί 
ἴπ Οοὐά, Αυρ. Τοῦ, Φαβ᾽ταστη ἰδηλθη 8Ρ 
Ἐπ. νϑίς, ἰοσο τῆονοῖα ἀπθίξαν!. (οτῖθ, 
ἀξ ἢ, 1, ῥστὸ μάλα ροβίταπι οβὲ Ογαιυ!. 8, 
27. Ὅ τε γὰρ τοῦ Χρυσίππου αὐτῷ φόνος 
καὶ ἃ πρὸς τὸν Θυέστην ὡς ὠμὰ διεπράτ- 
τέτο, πάντα ταῦτα ζημιώδη καὶ ἀτηρὰ 
πρὸς ἀρετὴν, ἰΐεπιαα ἃ ϑορῆ. Εἰεσίτγ, 
1437. δύ ὠτὸς ἂν παῦρά γ᾽ ὡς ἠπίως ἐννέ- 
πειν πρὸς ἄνδρα τόνδε συμφέροι, υνὶ ὅ.Πο], 

[59 σεγίε 
ἈΡ ἢΪ5. αἰδβίαϊ, χυοὰ δάἀπίναιϊς Εἰβοῦ. ὡς 
ἀληθῶς.--- αὐτοῦ ἕνεκα τοῦ ὃ θανάτου, βοίδιι5 
τιοτ 8 οαιϑα, ἩΕΙΝΡ. 
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τοι φιλονείκως.“ 

φου ἀμφισβητήσωσιν," ὅπη" μὸν ἔχει περὶ ὧν; ἂν ὁ λόγος 

ἢ οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔθεντο ταῦτα δόξει" 
σοῖς παροῦσι, ' σοῦτο προθυμοῦνται. καὶ ἐγώ μοι δοκῶ ἐ ἐν τῷ 
παρόντι τοσοῦτον μόνον ἐκείνων διοίσειν" οὐ γὰρ ὅπως τοῖς 
παροῦσιν ἃ ἐγὼ λέγων" δόξει" ἀληθῆ εἶναι προθυμήσομαι," 

εἰ μῆ εἴη πάρεργον, ἀλλ᾽ ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὅτι μάλιστα δό- 

ξει5 οὕτως ἔγειν. λογίζομαι γάρ, ὦ φίλε. ἑταῖρε: καὶ 
θέασαι, ὡςξ «λεονεκτικῶς" εἰ μὲν" τυγχάνει, ἀληθὴ ὀνταὶ 

- ὅπως 1,.---ὉΥΔ ἔχοι Ἑ.----ὦ ὧν οἵα 1,.-ῦ δόξει ἩΓΓΛΕΥΦΟΗΙ5 εἰ μ᾽ ΠΕ : δόξῃ ὅς.--- 

[8. 91.:} Καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅταν περί 

Ύ 
υ λέξω Δ.---ς δόξῃ ἜΔΛΠΦΕΟΙΤΙ .--- 
ἘΘῚ͵ εἴ ργ Ἅ1.---ἰῷ καὶ ον ΓΔΑΛΦΕΘΗΙ5 οἱ ρὲ 27{Π.-- ὥσπερ Φ 
εἴ βαρτα ψϑγβυιη 3{.----ἰ τυγχάνοι ᾧ.---ἶ 

δ. 91. ἀμφισβητῶσιν) Ατιρ. ἀμφισβη- 
τήσωσι, τοο 8 ἔοτβαῃ, Αροΐος. Ρ. 29. 
Ἐς; ἐάν τις ὑμῶν ἀμφισβητήσῃ μιν" φῇ ἐπι- 
μελεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς ἀφήσω αὐτόν. Θοτῷ. 
Ὁ. 29. ἐὰν περί του ἀμφισβητήσωσι καὶ 
μὴ φῇ ὃ ἕτερος τὸν ἕτερον ὀρθῶς λέγειν 
- χαλεπαίνουσι. Ἡξειν. 

ταῦτα δόξει] 81. 6 5ίο", Ἐδ], ἘἘΠ. ἵν, 
Ρ. δδ. Οδβῃ. νυϊραίατη δόξῃ οοτγτοχὶξ 

ἰβέῃει, ταῦτα πὸπ ογαῦ σὺ ταυϊδίαπι 
Κορ ον. Ρ. 89. ἴῃ ταυτὰ νε} 16[. ΗΕΊΝ. 

προθυμήσομαι] Τυῦ,. προθυμηθήσομαι, 
ῬΤΟΌΔηΐΘ ΕἸβοίιθτο, Τηΐτα σοσῖθ ᾧ. 147. 
Ἰορίπαυϑ ταῦτα μὲν τοίνυν προθυμησόμεθα, 
ὩδῚ 181] ἀἸβογοραπέ ΠΡτὶ ππουβαι 60]- 
Ιατὶ, “Ῥομέϊς. ρῃ. 362. προθυμήσομαι. Α1- 
οἷ, 1. Ρ. 181. Ὦ. ἀλλὰ προθυμήσομαι. 
Ουγτορ. νἱ. 1. 19. ΡΡΉΥΨΝΙ ταῦτ᾽ 
ἔφασαν. 114, 1, 8. 8. υδἱ νυπο προϑυ- 
μηθήσεται, ΟἾΟΙΕ, προθυμήσεται. ἤεξινν. 

αὐτῷ ἐμοὶ] ἵπιὸ αὐτῷ μοι. 8. 10. ὥσ- 
περ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικε. ἢ. 18, δοκεῖ 
τί μοι καὶ αὐτῷ Χέγειν. 8. 58. οὐδ᾽ αὐτῷ 
μοι δοκεῖ. ξ, 8δ. ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα 
προὐδέδοκτο. Τάοῃ, Ρ. 180. (. καὶ γὰρ 
αὐτῷ μοι ἔναγχος ἄνδρα προὐξένησε. ἀθ 
Β6Ρ. ἀϊ. ῥ. 378. Β. οὐδ᾽ αὐτῷ μοι δοκεῖ 
-λέγειν. εν. 

λογίζομαι γὰρ] ἘΕἸεΐπυδ, βἰε ἐπῖπι οο- 
σίῖο. 8ιὶ οὕτως σὰπιὶ λογίζομαι οομ απο- 
ἴμπι ἃπίε εἰ μὲν τυγχ. κ. Δ. ΤΟΡΟΥ ΓΕ ΠΊῸ8Β, 
ΠῚ Θββεῖ αυοᾶ τϑργεμοπάθγριηιιβ, ΝΌΠΟ 
νϑτο ἀυπον νἱάθίαγ ἀϊοοπαϊ ταῦο, διὰ 
ἴῃ ΡῬτοιηΐα δϑέ διηδπάαϊϊο, Νηι ηυυά 
τϑαυϊτῖαγ ὡς δηΐα εἰ μὲν τυγχ. ἰά εχ υ]- 
Ἐππι8 Ῥτασθάθης5 πλεονεκτικῶς τορϑίθη- 
ἀμτα δεῖ, αὐ ἸΘραίωτ :--πλεονεκτικῶς) ὡς 
εἰ μὲν κι λ. ἴάθπι τοτηοάϊιην ΠΕ λι8 
Ταιοΐδηο ΝΊρτίπ. ἐν ἴ, Ρ. 48. Ὥστε τ 
ἐνδεέστερόν τι δοκῶ λέγειν, ἐκεῖνο μὲν 

ἃ προθυμηθήσομαι Ἅπ οἵ οοττ .- δόξη ΔΛηΦ 
ᾧΦ.---» μὲν γὰρ ΔΦας 

εἶναι Δ.--- ἃ λέγω ΓΔΛΥΦΕΘΗΠΜ : ἃ ἐγῶ 

ἔστω πρόχειρον, ὡς ἄμεινον ἦν' καὶ ἄλ- 
λως ὁ ποιητὴς ἴσως διεξήει" ἐμὲ δὲ κἂν 
ἐκσυρίττῃ», οὗ πάνυ τι λυπήσομαι. φυῶ 
τα συτη δηξεσδεπέθυβ σοϊεογεηΐ, αὐ ἱπ 
115 ἀϊχογὶ, ᾿ἰϑιοηΐβ Ῥϑοσδία ποῦ δὲ 
Ροδίδην ροτέπογο, δίηιθ δάθο, βὶ ΝΊρηηὶ 
ΘΏΔΥΓΆΠ8 ΟΥΒΕΪΟΠΕΊΠ. ποπηΐ}} ρεςςσθὲ, π- 
πἶπιθ δος ἴῃ Νίρτίπυτη 6556 οοῃἴεγεηάυτ. 
ὕτ Ισουπὶ Ἔχ ρϑαϊτοπί, 88 Δ}1} ἰδ ίατυμηΐ, 
Φεηβὶυβ ρτὸ ὧς ἄμεινον ἦν Ἰδρεπά αι Ρὰ- 
ἰανιξ ὡς ἀπ᾿ ἐμοῦ ἦν ἴἴος δθηβα : ἐμὰ 
οοπέϊημο οορὶ θέαν, Δ ἃ πιὸ Ῥγηξεοίμηι δὲ 
φιαβὲ αὐἰέμηε, αἰλέογψιε ἑογέε δο. ΜΙ- 
ΠῸ5. δἰΐλπι ΡΥ Ά ΘΙ ον 1... Βοβὶυβ ὥς ἄ- 
μεινον ἣν Ἰορὶί, εἴ. δοοθρὶς Ῥσὸ βοϊεπιπὶ 
ἔοιτηι]α ὥς γὰρ ἄμεινον, υἱ 5ἰρηιῆςοί : 
δὶς εγαΐ πιεῖ. ἴθι! Ηοτησίθυδυιβῖαϑ 
βοπίθηζίδτα [πιοϊδηὶ τοοίε ρδγσορίδββα νἱ- 
ἀδίωγ, τὰ ϑᾶτῃ δχρείμθηϑ: δὲ φηϊὰ εἴθε. 
γὶι8, φμρίψις αὖ ανριαπιειίϊ αἰσηϊξαξε 
ἰοηρῖμδ αὐεαξ, οἱάραν ἀΐσονε, ἤθο ἰδὲ ἐξ 
ἐπ ῥγογεῖι, ἐϑέα τιοϊιι8 αὖ ἔρεο Νιρτῖπο 
ῖδϑο εϊδριξαξα. Ἐπ ἰαπθθπ ἔπρὶς δοὰ- 
εἰββίπια πὶ νίγαπὶ ῬΌΒ51118 σοτγυρίοὶα, αυ8 
οοττϑοίδ, ἴρ86. ᾿ᾶπο δοπιθητίδπι οχρτ δὲ 
Τλιοΐδπυβ, Οοπίρεπάυμ οπῖπι : ἄμεινον 
ἦν καὶ ἄλλως, ὡς ὁ ποιητ. Μοτίεπάστῃ : 
ἰος εἰδὲ εἰς ἵπ ργομαῖν : πιο ἔα [886 
εἰ αἰϊέον ἐγασέαξα 60 προ, φιο ξογέθ δα 
ἐναοέαϑ8εὲ μοεία. (Οἰεεΐετυτα υἱὴ 8 Ἰοςΐβ 
Θχοϊαῖς ὡς, 18 τεἀυπόατα [πιεγργεθι8 
νἰξῦμι οβί 1 υ]18η. Ρ. 2350. Β. ᾿Απείρῳ γὰρ 
[ὧς] ς οἷ Λαστρύγονες καὶ Κυκλῶπες ἦσαν 
αὐτοῦ κρείττους. Βεὰ Ιορεπάσπι : ἀπεί- 
ρὼς γὰρ ὡς οἱ Δ. κι Χ. ΗπυβΡ. 

λογίζομαι γὰρ---εἰ μὲν] (ὐοπϑβιπιοίϊοηϊἶο 
ὩΘΧῸΒ τρηυλ ὡς ἀηΐε εἶ μὲν, υἱ τιοπυϊὲ 
ἰζοπὶ Ηοδυβαΐϊιβ ἐπ βρθοῖπι. Β] αὶ, Ρ, 230, 
εἰ ρυθοῦ γἱπά, Ο, έτττ. 

λογίζομαι γὰρ -- καὶ θέασαι ὡς πλ.} 

ταὶ, 1, 73. 
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εἰ 7ὔ » ΙΝ Ν - 3 Ἀ , ᾽ 

ἃ λέγω," καλῶς δὴ ἔγει τὸ πεισθῆναι" εἰ δὲ μηδὲν ἐστι 
’ὕ .] “ “"Ἢ 7 Ἀ ΄ »)Ἅ Ἁ Α 

τελευτήσαντι, ἀλλ᾿ οὖν τοῦτὸν γεὶ τὸν χρόνον χυτὸν τὸν 
ἈΝ π᾿ » » “-»Ὕ ὕ ᾿ δὴ ᾽ ἤ 

πρὸ τοῦ θανάτου ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομαι ὀδυρό.- 
ἔ Ἄ " 7 τῇ [ἡ 5 ὴ "»" Ἀ Ἀ 

(μένος. ἢ δὲ αγνοιὰ μοι αὑτῇ ουὅ ξυνδιατελεῖ, κακὸν γὰρ 
«“᾿ “"" Ε δι [ἢ Ε - ὔ ῦ 

ὧν ἥν, ἀλλ ολίγον υὑστερὸν ἀπόλειται. παρεσκευώσ μένος 
Ἀ ῬΡ δή " “ , Ἀ σῇ ξ 4 " 

μὲν δή, ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κεβης, οὑτωσὶ ἔργομαι 
3 Ἀ Ἁ 7 Γ - ’ ᾿] Ἀ 7 ἈΝ 

ἐπὶ τὸν λόγον. ὑμεῖς μέντοι, ἀν᾽ ἐμοὶ πείθησθε, σιμεικρον" 
΄ Ἂ ͵ » δὲ ᾿ ,ὔ ᾿ -- ἐ 

Φροντίσαντες Σωκράτους, σῆς ὃς ἀληθείας πολυ μῶλλον, 
5, ᾽ὔ - “ "“»“ “" Ε δ: ’ ε ’ ν ᾽ 

ἐῶν μὲν τι υμιὶν δοχῶ αληθες λέγειν, ξυνομολογήσατε, εἰ 
Ἂ ΄ ἃ ,ὔ Ε] ἤ ᾽ ΄ Χχ [ὦ Υ̓ Ι 

δὲ βῆ, πᾶντι λογῳ ἀντιτείνετε, εὐλαβούμενοι πὼς" μῆ 
5 λει νδΝ [ἢ ᾽ ,7 ξ "- , , 

ἔγω ὑπὸ προθυμίας ἅμα ἐμαυτόν" τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατή- 

λέγω ὃς.---ὶ δὲ Π.---οἰ ἄνοιά ΓΛΦΟΈΗΙΠΠ,ς οἵ ργ ΠῸ οἵ τὴρ ΓΞ, διάνοια ΔΥΞ οἱ τὸ 
ΠΕ : ἄγνοια -.--- οὐ οτὴ Η.--- παρασκευασμένος Δ.--- μὲν ὁπχ Δῷξ εἰ ρὑγ 1Π.--- 
4 οὑτωσὶν ΛΈΪ.---" ἐὰν Δ5.--- σμικρὸν ἩΔΙΠΦΟΒ : μικρὸν "ς.---ἰ πολὺ δὴ μᾶλλον 1.» 
---υ σοι Δῷ.---" ἀληθὲς λέγειν ἩΔΈΠΥΦΟΚΝ : λέγειν ἀληθὲς ἢς.-;» ξυνομολογήσατε 

ὙἈἸΔΕΥΦΟΟΙ, : συνωμολογήσατε -΄.--- εὐλαβούμενοι οἵ μτ Ἅ{Π.---ῦ ὅπως οὐχ ΛΟΈΗ 

Οὐ τυπε καὶ Αὰσ, δὲ Τοῦ, (δίς ἢ, 1. 
ῬδΙΈσα]8 πο σοριυϊδί, βοα νἷπὶ δχοϊίδη αὶ 
μιαθϑῖ, αἱ Ποιποβε. ἴῃ ΜΙά. ρ. 542. ὡς 
δὲ ἐδυσχέραινον οὗτοι τὸ πρᾶγμα -- ἀπελ- 
θὼν τί ποιεῖ. καὶ θεάσασθε τὴν κακοή- 
θειαν. ἨΐΞ5 νοτὸ λογίζυμαι γὰρ 51 καάϊ- 
ἔυϊῃ ἐββοὶ ὧδε, αυοι ἐδ κὰὸ δύ ταάϊε Εἰοὶ- 
Ὧι 118 νϑγίθηβ, δὲς δηΐμε οὐβίίο, απ οἷ 
απιΐσε, δυΐῖ 8ῖ, ααῷὋό. ἨθΌβαΪ οβὲ σου )θο- 
ἴυτϑ, μοβῖ πλεονεκτικῶς ᾿Ἰπϑουίιπ Ἰοροτθ- 
8 ὧς, ἉΣΤῸΒ 58Π6 Β6ΓΠῸ (ΠΟ Ιογεῖ, 
θα μ}}6 ἴἈπιοη ᾿ς δβὲ Πἰυτοτιτν αἾνογ- 
5138, ἤδῆυθ δυσῖθυβ δάἀπιοάθμ μἰδοθὶ 
Βος ὡς πλεονεκτικῶς ὡς, δἰ΄ι6 σϑτηϊπυτη 
δὲ αβυπθθίοῃ ΠΠυὰ 46. ἤΡ. νὶ. Ὁ. 492, 
Ἑ, Εὖ γὰρ χρὴ εἰδέναι, ὅ,τιπερ ἂν σωθῇ 
-- θεοῦ μοῖραν αὐτὸ σῶσαι λέγων οὗ κα- 
κῶς ἐρεῖς, ἴγδὶοβ ῃ, 175. εὐ, ΗΠ οἰβκ, ἦ 
δεινόν γε, εἰ εἰς μὲν λύσιν τοῦ σώματος 
ἔδωκα τὸ ἀργύριον ἐκ τῶν πολεμίων, ἐξῆν 
ἄν μοι χρῆσθαι αὐτῇ (τῇ ἐλευθερίᾳ) ὅ,τι 
ἐβουλόμην" κινδυνεύοντι δέ μοι περὶ τῆς 
πατρίδος οὐδὲ πυθέσθαι παρ᾽ αὐτῆς τἀλη- 
θὴ ἐτῶν πὰ οἴ, υδὲ νἱά, Ηρῖθκ, ΟἿ 
Τοπποβίλ, ἱι Ἰυορίΐπ, ξ. 65. Τὐιτῖρ. ῬΙαπ, 
1018. Ρίαι, Ῥιθάτν, ἃ, 144. ξιν. 

εἰ μὲν τυγχάνει ἀληθῆ ὄντα] ϑοίεηΐξ 
ΒΆΡ ΟΠ ΙΒβ᾽ πὶ δυςσίοτγοβ νϑίογοβ ἀθ ἱπιπιοῦ- 
ἰΔ!τατ6 ἀπῖτΐ δυοσίυδτο, υἱ, ααοά ἀπίθα 
ΔΓΡΌΠΊΘΙ 5. ΟΟΤΙΒ ν  ἀθ θα ποτ ἈΒΒΟΨΘΓΏΒ8Ο, 
ΒῸ15 ἰΐοπιπ σοττασιθηΐ ἀυθ᾽αἰτοπλδι5, 
Τα Ογταβ ϑοοτγδίϊουβ ρα Χοπορὶ, {ν|}]. 
7.) ἀϊξβοτῖε : εἰ μὲν οὕτως ἔχει ταῦτα---- 
εἰ δὲ μὴ--- Ἰάετη Οἴσοτο ἀς ὅθπ. 32, ααϊ 
ΠΟ πΐπι18 συλ Οὐταθοὶ συϑολ δ, ν. ς, 
Ἐρὶκέ, δὰ Ὀῖν, ν. 16. “οἱ δα ποη ἀϊςᾶτῃ, 

4085 Βδ: ρΙβδίπηο οἱ ἰορὶ δὲ δυᾶῖν]----.᾽ ἴμο- 
οὐδ δή] χαθῖη Αἰΐασῖῖ εδὶ Νόπορῃ, 1]. ς. 
ΕἸΟΡΆἢ ΕἸΒΒΙΠΙΠΒ ΒΌΡΟΥ δ. ΓΤ δϑὲ ἰϑοις 
ἃρυὰ βδηθοδιη Ἐρίεῖ, 102. " Ταναθαὶ ἠὲ 
τοῖοι δηϊπηοτυη ΟΌΌΤΟΓΘ, ἹπΏ1ΠῸ 
τοῖο φαγοτο, Οτεάθθαμ επὶπι {8011 
ΟΡ ἰπιοπιθὰ8 τπᾶρπουτη ΥἱΓΌΤα Πα, ΓΤῸΠῚ 
τ Ὀἰββίτπδτη. Ῥγοπιτοπίϊαπι, ἀιυδτα ΡΓῸ- 
Ὀδπιϊανν.᾽ Τοία ἤδγθ δηξταλδ8. ᾿γὸ ἱπὶ- 
τα τί ταῖς δηἰπιὶ αἀἰοιῖὶβ Προηῖθτ ροίΐυβ 
ἤάδην πα θαεπιπῖ, ααδπὶ αὐ ΒΒ. Π οτ 160- 
ΠοΙβ Υραπιθη 185 ρτοθατὶπί, ΟΟΤΤΙ,. 

ἃ λέγω] νυΐρο ἃ ἐγὼ λέγω. Μεάϊαπι 
νοσοιὴ ΠΟΤῚ 8οηριὶ, Ααρ. ΤΡ, Ῥᾶγ. ποὰ 
ἀρποβοσης, ΗΈΙΝΡ, 

ἄγνοια} [τὰ ΕἸεῖπι αυοχαθ ᾿ἰρτῖ, Αἱ 
Δυμρ. ΑἸα. Β885. 1. 2. ἄνοια. [Ια (ὐοσπδπὶ 
“Οοάϊος οταί, οὐ π΄ Τοῦ, διάνοια" αυθί 
τυϑροχὶΐ ἤουβιίδτι ΘΕ ΟΡ Δ ΠῸΒ νΘΓΌΪΒ “ Ύρ' 
διάνοια. ϑοϊϊ σοι Πγαι5 βοτγίθθτθ νο- 
Ἰυϊε δὴ ἄνοια. Νοπιΐπᾶ διάνοια οἱ ἄνοια 
εὔδηι ΔΠῚ σοπίμιβδ βυπί ἱπίου 86 ἃ ᾿ἰδυᾶ- 
εἰς, ν, ΜηΓοίὰ8. τσ. [μδοξ. χίν, 1. εἴ 
Οδηΐοτικ 1δοῖ, Νον. νἱ]. θ. ΕἼΒΟΗ, 

παρεσκευασμένος μὲν δὴ}] ΑΙοϑὶ μὲν ἃ 
Ταῦ. Μοχ ἴα. ᾿ἴρογ ἐὰν οὐξα δὲ ἀληϑὲς 
λέγειν. Ηειν». 

μικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, τῆς 
δὲ ἀληθείας πολὺ μᾶλλον] Οἴται ΟἸγπι- 
Ρ᾽οάοτιβ οπθηϊ, Μ5, ἴῃ ΟΥρ. Ρ. 148. 
τοῦτο γὰρ καὶ ἐν τῷ Φαίδωνι ποιεῖ καὶ 
λέγει, ὅτι Σωκράτους μὲν μηδὲ ὀλίγον 
φροντίσητε, τῆς δὲ ἀληθείας πολύ. ἰΐθι 
Ρ. 117. υττ. 

ἅμα ἑαυτόν τε] ϑεχοεπίῖθβ Αἰἰὶοὶβ ἀς 
ΔΙ Ιεστα ΡΟσβοῦδ ἀϑβυτραίαπη Ῥγοποπιδη ἢῸς 
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σῶς, ὡς πῈρ μέλιττα τὸ κέντρον ἐγκαταλιπὼν" οἰχήσομαι. 

ὃ. 92. 
ἃ ἐλέγετε, ἐὰν μὴ φαίνωμαι μεμνημένος. Σιμμίας μὲν 

γάρ," ὡς ἐγῴμαι," ἀπιστεῖ τε καὶ φοβεῖται μὴ ῆ ψυχῇ, 

ὅμυως καὶ θειότερον καὶ κάλλιον ὃν τοῦ σώματος, μὲ τρί 

πολλύηται" ἐν ἁρμονίας εἴδει οὖσα' Κέβης δέ : βίοι ἐδοξε 

τοῦτο μὲν ἐμοὶ ξυγχωρεῖν, πολυχρονιώτερόν γε εἶναι ψυχὴν 

σώματος, ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντί, μὴ πολλὰ δὴ] σώματα 

«καὶ πολλάκις κατατρίψασα ἡ" ἤ ψυχὴ τὸ 
αὑτὴ ἀπολλύηται μα καταλιποῦσα νῦν" 

ἐμ 
11,.- ἑαυτόν Ἐ: 
τα α ΓΠῚ],.---- γὰρ οπι ΓΟΕ.--- καὶ Δ.--- 

ἑαυτόν "-ς.--- καταλιπὼν ΛΕΗΙΙ.. 

δ᾽ τελευταῖον σὼ- 

καὶ ἦ αὐτὸ 

--Ὦ ἱτέον ποὰ ργ Δ.--- μέν 
ἐ κάλλιστον Δῷϑ.---Ε ὃν οπὶ 1, δηΐο καὶ 

Ὠυπὶ 9. -- προαπόλληται Δ εἴ γγ α, προαπυλύηται Ἐ.---ὶ πάντη 1.--- δὲ 1.---- 
ἡ οτὰ Η.---ἰ ψυχὴ νῦν τὸ (ομῖδβδο νῦν ν. ἴῃ.) ΓΛΟΕΗΠΠ),.--ῖ καὶ Δ.--ὸ ἀπολύηται 

εἰβὶ ἱπίογάυπι ὧἀθ ᾿σῖπια ἡυοητιθ το ροσῖτιτ 
(ϑοριι. (Εἀ. Ἐν 138, Ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν 
ἀπωτέρω φίλων, ᾿Αλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τοῦτ᾽ 
᾿ἀποσκεδῶ μύσοΞ), διῖο ἴδπιδιι, δὶ 508]}- 
ΟἷΤΟΥ ορροβίίζυιη ὑμᾶς, ργωΐοσο, χυοα 
Αὐυρ. Τυῦ. Ῥάᾶγ, παῦθη!, ἐμαυτόν. ψω- 
Βϑίαπι το αυΐ, πὸ οὐ] τὸ ᾿Αττικώτερον 
ΟὈἸτογαβ86 νι άθτοσ, ΗΝ. 

κέντρον} [π|6}Π1ρῚ δχ ἰιαοίεπα9. ἀΐο- 
τἰβ μοϊθδῖ, 4ιὸ ναθδπέ νοῖθα Τιοίδηὶ 
Νίρηῃ, 1, 1. ρ. 324. Ὅταν. καὶ γάρ τοι, 
κατὰ τὸν Κωμικὸν, ὡς ἀληθῶς ἐγκατέλιπέ 
τι κέντρον τοῖς ἀκούουσι, ἘΊΒΟΗ, 

ὥσπερ μέλιττα τὸ κέντρον ἔγκαταλι- 
πὼν οἰχήσομαι) ϑᾶν 551 Π|λ πιο ίδ ΠΟΤᾺ : 
{μιᾶπὶ Ῥίδίο βιβοομῖβθα νἱἀδίαν ὃχ ΠΟΡΙ 
αἰοῖο Ἑμρο! άϊ ἀο Ῥεχσίο]θ: Τὸ κέντρον 
ἐγκατέλιπε τοῖς ἀκροωμένοις" αυοὰ {τδο- 
ταν) πη8 δ Ῥ]υἴλτγοιι, ἀε 5, Ν. Κ΄, ρ.7. 
ῬΙαΐοηῖβ δαΐοπι μαπσ ἰοσαιν ἰδ ξι:8 Θϑὲ 
«Τα αι, Ερίπι, χιῖν, ἡ. 420. Β, τὴν τῶν 
ΤΑλεξανδρέων πόλιν ἀπὼν ἐπιστρέφεις εἰς 
σεαυτόν' τοσοῦτον αὐτῇ κέντρον, ὥσπερ 
μέλιττα, καταλέλοιπας. Υήττ. 

ὥσπερ μέλιττα] Νοῖϊ 5κιπὶ ΕἸ ρο  ἑ 5 
ἀ6 Ῥοηοίθ οταίοτε νογϑαβ, Οὕτως ἐκήλει 
καὶ μόνυς τῶν ῥητόρων Τὸ κέντρον ἐγκα- 
τέλειπε τοῖς ἀκροωμένοις 1)ιοά, ϑ8ῖς, χὶϊ, 
40. ϑεἰιο!, δὰ Αὐδβίορι, Δόοθδῖῃ, δ2θ, 
Ηξκινυ. 

8. 92. ἀλλ᾽ ἰτέον] Ἑουπηαὶα δα ἀΐδρα- 
(Δόποιν δοσθύθῃς 5, ποίδία πὸ }]8 Βὶ- 
δ, Οπι, ρατῖ, ', Ρ. ὅθ. εἰ μαγί, χὶϊ, 
Ρ. 12. ὕγυττ. 

᾿ πρῶτόν με) Τυν. εὐ Ῥὰγ, μὲν ΡΥῸ με. 
Τρ ρουῖπ πρῶτον μέν. με. δΝίοχ ἀὔβῳυθ 
γὰρ Αὐρ. Σιμμίας μὲν, πόας 14 τε ἀἸαϊξ 

Εἰοῖπαβ; ϑὲπιμείαβ φιΐά θη, μὲ αὐδιίτοτ, 
ἴῃ Δ} 108. ἔδιμθ πα ̓ πίθτάα τι ΠΕΡ] σϑηιίοῦ 
ἱπίογριοβ, ΗΈΙΝ. 

ὅμως καὶ θειότερον---ὃν} 510 5αῖρα μᾶγ- 
τἰοὶρίο θὰ ῥχϑιΐδϑαπι ὅμως ΘΥοτρ 8 
ἸΠυβίγανὶ δὰ ῬΊδι, Τυβὶα, ξ, 22. εἰ ΤΠ, 
ᾷ. 9, Ἑοάειω τιοάο ροπίξυγ ἔμπας Ρίῃ- 
ἄἀδτ. Ῥυίῃ, ν, 74, ϑορῃ. Α). 1338, οἱ 
βεβρὶυβ εἶτα, Υ΄. Ἠετηιδπη, δα Ατιβίορῃ. 
Ναὰθ. 857. Τοτγεπί, Εππ, ἱ, 2. 90. “ Τὰ- 
τηθὴ σοηϊθηρίυΒ 808 τ εθο ᾿ιδθαϊ ἴῃ 
πδπιοῦία ἡ ἨΈΕΙΝ, 

ἐν ἁρμονίας εἴδει οὖσα] 5ὶς ἐν πατρὸς 
σχήματι καταστᾶσα ἣ πόλις Μίεποκχ. Ρ. 
249. Α. ν, Ηευπὰ, ὅρεο, πὶ, Ρ. 44. 
Ἡξειῖνν. 

ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντὶ] ὅ:. φάναι, 
υοὐ ρΡεϊεπάπη 6 ργοθάεπίο ξυγχωρεῖν. 
Ὰ Ἐρ. ᾿ἰν ν. 314. Β. ᾿Αλλ᾽ ἄρα τὸν μὲν 
σκυτοτόμον διεκωλύομεν μήτε γεωργὸν 
ἐπιχειρεῖν εἶναι ἅμα μήτε ὑφάντην μήτε 
οἰκοδόμον, ἀλλὰ σκυτοτόμον, Οὐὶ ἀστυβ 
Θἔϊδιῃ 6χ διεκωλύομεν ᾿πτε} Πἰσοπάπηι εἰῶ- 
μεν, Ὑ61 ἐκελεύομεν. Μίοχ νῦν (πεηο, 
υδὶ ροβίσθσησπη σογρὰ8 το ἰη1{), αυοά ἴῃ 
Β88. 2. ροβίζαμῃη ἃπΐθ τὸ τελευτ. ποῦ 
δαῦοι ἄυρ. Πκιν. 

τὸ τελευτ.} Οὐγρογε ἑαπάφια γτεϊϊοῖο, 
υἱ δἰῖ τοτελευταῖον δέν! Πτογ Ῥοδίξυηι. 
ΘΤΈΡΗ. 

καταλιποῦσα) ἴρεηόυτη οὶ καταλεί- 
πουσα ἴῃ ρτταϑθηι, δὲ ἰΐα Ῥοβίυϊαι βοη- 
τρηϊία, ἡδὺ ἀθ υἱέϊπιο ἙΟΙροσα δρὶξ, 
ᾳυοά ἴυπο, ὧξ {1 δἰερδιῖ, ἀθροπίτων 
αάσπι ἱπίοσς δῃΐανι}8. απο Θρὸ Ἰεοιίο- 
ποι 5ὰπὶ δε]αμίι8 6χ νεῖ, οὐ, ὅσ παν, 

᾿Αλλ΄. ἰτέον,; ἔφη. πρῶτον μέν" με ὑπορνήσατε δ. 44. ΥΥ 

11. 11], 14, 
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εὖ μάλα εἐξαπατῶσι, ζἀὶ ἕν γεωμετρίῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ἅπασιν. ὃ δὲ περὶ τῆς ἀναμνήσέως καὶ μαθήδξεως Χόγος δὲ 
ε ,ὕ γι“). ᾿ , ΜΝ. ΟΣ ,.  (φῃΓ 
ὑποθέσεως ἀξίας ἀποδεξασθαι εἴρηται." ἐῤῥήθη γάρ πὸυ οὗ- 

5 - “5 , δ ς ΝΆ... “πος ἍΆ. , ἢ ψ 
τως ἡμῶν εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς σῶμα ἀφικέσθαι, ὥς 
ἄερ αὐτῆς ἔστιν ἡ οὐσία ἔγουσα τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦδ 
ὃ ἔστιν. ἐγὼ δὲ" ταύτην, ὡς ἐμαυτὸν πείθω, ἱκανῶς τε χαὶ 
ὀρθῶς ἀποδέδεγμαι.Σ ἀνάγκη οὖν μοι, ὡς ἔοικε, διὰ ταῦτα 

΄ ᾽ “ἢ ’ δίς «᾿ ᾿, - δέ : 6 [ὰ . ε. 4. 
[λτε ἐμαυτὸυ μηῆτε ἄλλου ἀποδεγεέσθαι λέγοντος ὡς ψυ- 

γῆ" ἐστιν ἁρμονία. [3. 95. Τί δαί, ἢ δ᾽ ὅς, ὧε Σιω" 8. 45. γ᾽, 

μία, τῇδε: δοκεῖ σοι ἁρμονίᾳ ἢ ἄχλῃ τινὶ συνθέσει πρού- 

ἐκεῖνον ἔφη "-ς.---ἰ ἀπρεπείας Δ.---Υ ὑποδέξεως ᾧ5.--- ἐρρέθη ὙΦΔὲ οἱ τὸ 71.--- τού- 
του Δ.---Ὁ δὲ οπὶ 1,.--5 ἀποδέδειγμαι ΔΙ], οἵ ργ Γ.--ὦ μῆτε εἰν σαρόσ οπὶ ΠῚ, ΘΕ ΡΓῈ, 

κε μήτε ἐμοῦ.----ε ὡς ἡ ψυχὴ Δ.---ἰ δαὶ ΓΈΥ : δὲ ς.,--- ὦ, πρὸ 

φιοηίας, ἴδῃ λόγος ἀυδτα ἤόπιο, ἀϊοΐτυτ, 
ν. ο. 'π Τιγῖά, ρ, 112. Β, Φοβοῦμαι---: 
μὴ, ὥσπερ ἀνθρώποις ἀλαζόσι, λόγοις τισι 
τοιούτοις ψευδέσιν ἐντετυχήκαμεν περὶ 
τοῦ φίλου: Ἄδερ, νἱῖϊ, Ρ. 498, Β. ψευδεῖς 
δὴ καὶ ἀλαζόνες, οἶμαι, λόγοι καὶ δόξαι. 
ῬΙυίΐαγοῖ, Ποίδος, Οταο, Ρ. 411. Β. οὐδὲν 
δεῖ περαιτέρω τὴν ἀλαζονείαν τοῦ Ἀόγου 
διελίττειν, ὙΥυττ. 
δ ὑποθέσεωΣ} Επ οσοπαϊέϊοπο, αβϑιηὶ- 

ἐΐοπο, ργἱπεὶρῖο. ϑ8ιῖς ἱπίγα 8. 45. 62, 60, 
Μροπυπο Ρ. 19. Ο, Ἀδρ. νἱ, ρ. 479. Ε᾿ 
γγυττ. 

καὶ πρὶν εἰς σῶμα ἀφικέσθαι) Ὠϊρῖτιπι 
ἐπΐηι πὶηϊίιηι 68ὲ, απὶπιαπι ποβέγαηι ἀἩ- 
ἐεα εἰΐαηι, φιανα ἴπ σονρμα τεηϊγεῖ, ἔα 
ὑπέΐδβο, ργομξὶ ἰρδίιι8 δββομέϊα ἐβὲ, χιι 
εοορηοππαξιν" θα; δὸ χφιοὰ 68ὲ. Ἀτίοη- 
ἀεπάδ βυπί νοσδθυε εἶναι, ἐστὶν, οὐσία, 
εἴ σοιηρδγαπάμπι ᾿πἰτἰυπι ἃ, 24. αὕ0 ἴϊδῦο 
5 πηπιῖα. ἀἰοίῖο ταΐδγίαγ, οα)ι8 παπὸ 586Π- 
τετιτϊατα ᾿πὲ 6} ρίπαυβ : απέπια ποδίτγα ἰαηὶ 
οογίο [ιϊξ απ! εαχιαμι ἵπι σοΥριβ ὑδπὶγεῖ, 
φίαπι εεγἕο ἐρδὶ ε8ὲ μγοργία ἐ{Πα ἐββεπέϊα 
τ γι ἐη οἰ πρὶ μα, φι ποριῖμο οὐσίας 
εὐρηπογιϊπαίεν, αὖ ἐο φιοὰ ἐ8ξ ; τὴν τοῦ 
ὅ ἐστιν, ἰάὰ οδβὶ, τὴν τοῦ ὄντος" 581Π}}1|6 
ἸΙοσαίι8 εβὶ Β]δίο βυρτα 8, 18. 36, υδὶ νἱ- 
ἀεπίβ δηποίδεῖο, Ηξθο δυΐθπν οὐσία 
Ἰάεξατγαπι, ταγατὰ ἰπο Πρ Ὶ ἢ απ, αὐτῇς 
ἔστιν αὐ Βοο Ισζο ἀϊοϊτυγ, εδὲ ργορτία εξ 
Ῥοδεοβδὶο απΐπι ποβῖν ; αἱ ᾧ: 24. εἰ 
μέν ἐστιν---πᾶσα ἣ τοιαύτη οὐσία, καὶ 
ἐπὶ ταὐτὴν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων πάντα 
ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον, ἄνευ- 
ρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, ἀναγκαῖον, οὕ- 
τῶς ὥσπερ καὶ αὕτη ἐστιν, οὕτω καὶ τὴν 
ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγονέναι 

ιν ΟἿΣ 1.--ῆἷῖὴο τῇδε οὐ 

ἡμᾶς. νττ. 
ὥσπερ αὑτῆς ἐστιν ἡ οὐσ.] Νοπ, 5υδ- 

ἄσπιθ ἰσοσο, δά ιθπὶ πἷς τϑβρίοϊς βίτα- 
πῖ88 (8. 6δ7.} αὐτὴ ρΡοϊυβ τεροπϑπάαπι 
ΟΘπβοιηι5, ΝΙυποιῦβ πὶ ΠΟΙΪ8 Εογβίοτὶ, 
Ῥαγυιϊὴ υἱἷγ 8185 ῥῬοιβρίοαχ βιρογίογα ἡ} ἃ 
ὀχρεπάογαι, Νϑηῦθ δηΐπὶ δὶ Πα βἰπν- 
ΡΠΙοῖον αἰχιξ δας ροίυϊε ἀἴσοτθ ϑοογδαῖος, 
αἱλ 1184 οχίθε οὐσία, 18 δηϊπιοϑ ποβέσοβ 
δηΐα πῆς νἱΐλην ἤυ15586 , ἤος 116 αἰχὶΐ, 
αἱ οχίοπι {Πὰ τὰ ὄντως ὄντα, δοπιπηηυς 
ποίϊοηθ8 πὸ8 ηυηβάππι δηΪπι18. Ποϑεγ5, 
δηΐθαυάπι πδ1ϊ βἰ πῖτι8, ἸΏ ΡΓΕΒΒ8Β ΓΘΡΕΓΪΒ.-᾿ 
πιῦβ: ἃ Πο5 αυοῆθθ ἀπίθ Πᾶπο υἱίδπι 
οχεϊ556 : εἰ μὲν ἔστιν ἃ θρυλλοῦμεν ἀεὶ, 
καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ πᾶσα ἣ τοιαύτη 
οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰσθή- 
σεὼν πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρό- 
τερον ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, καὶ 
ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάζομεν, ἀναγκαῖον οὔ- 
τῶς ὥσπερ καὶ ταῦτά ἐστιν, οὕτω καὶ τὴν 
ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγονέναι 
ἡμᾶς. Ι1Ρὶ ἰρίταν ηὐυοδπιδάμιοάιιπν οὐσία 
118 ἃ ϑοογαίθ ὑπάρχουσα πρότερον ἧμε- 
τέρα, ἰΐκα Θλάοπι ἃ Θ᾽ πιπνα ἀἸοϊ(ογ ἢ, ἰ, 
αὐτῆς (τῆς ψυχῇΞ) εἶναι, αὐ πιοπέοηι πο8- 
ἐγαρὰ ρεγἐϊπετε. Αἴαὰδ αὐτῆς, αυοά ρῥτὶ- 
τὴῦβ οὐΐϊά Ταπιοῦ, (πδπὶ ΑἸ, οἱ Β885, 
αὐτοῖς ᾿ιαθοπῖ) αὶ Οογθδπο ἱπ Μί8. βὰ0 
τϑρογίαπι εἰΐδπι Αἀρ. εἰ Τὰ. ρτβίδης 
ἐχρτοββιίαι ΕἸοϊπαβ δίαυθ, ἰοβίς Ἐοτγ- 
δίοσο, Ατ]βάρριυ5.---Μοχ ἴῃ νοτὉ]8 ὡς ἧ ψυ- 
χή ἐστιν ἄρμ. ατῖ, ἡ ὁ Ῥατ, δ)θοὶ, ΗΕτνΡ., 

ἃ. 96. τῇδε δοκεῖ σοι] ϑυβροοίυπι παΐπὶ 
αὐϊάδηι δοοῖία! τῇδε, αὐ πεχύπὶ ἐπγθδηϑ. 
Βιοθαὶ Αρορτγαρῖι. Αυρύδβι, ἀδὶ τί δέ: 
στη, Ε΄, πιρά 8. οὐ ἶ5515, Τί δὲ, δοκεῖ σοι. 
Ψεγϑῖο 5ίομία, Θεά 86πῸ, πὲ ἱκ, ημῖα 
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" Ν : ἃ ἌἉ.»» ν 1: " ἃ 
.. 98. ἥκειν ἄλλως πὼς ἔχειν ἢ ὡς ἂν ἐκεῖνα" ἔχη εξ ὧν ἂν 

; ΕῚ - Ὑ ἈΝ Ἀ - [2 ΕἸ “- 

ξυγκέηται:" Οὐδαμώς. Οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι, ὡς ἐγώμαι, 
3" ᾽ὔ Ν ἰ ἡ ᾽ “ “ἱ “»“ “Δ ’7 

οὐδὲ τι πάσχειν ἀλλο παρ ἃ ἂν ἐκεῖνα" ἢ ποιῇ ἢ πάσχῃ. 
, ᾽ Ψ "»" ΄ ,ὕ ε ’ 7 

Ἐξυνεφη. Οὐκ ἀρὰ ἡγεῖσθαί! γε προσήκει ἁρμονίαν! τοῦυ- 
μὴ " ἡ -» ᾿ 2.ϑ ,νΜ ᾽ 

τῶν ἐξ ὧν ἂν ξυντεθη,. ἀλλ᾽ ἕπεσθαι. ἘΞυνεδόκει. 1Πολ- 
“ , " 7 Γ ξ ’ὔ »" “Δ ’ 

λοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία" γεῖ ἀἁρμοονίανὗ κινηθῆναι ἢ φθεγξασ- 
6 ες ᾿" Ὁ ἢ -“" »- διωυ ’ Π 

αἱ ἢ τί ἀλλοῦ ἐναντιωθῆναι τοῖς αὑτῆς βέερεσιν. 0λ- 
Μ- ᾿ "ἢ ’ 7 ν ᾽ 4 Γ ,’ ’ 

λοῦ μέντοι, ἔφη. Τὶ δαί; οὐχ, οὕτως ἁρμονία πεφυκεν 
φ 40 " ε ξ ὶ ς - » , " 

τ, ἀπ], 717. εἰναι ἑκάστη ἁρμονία, ὡς ἂν ἁρμοσθῃ Οὐ μανθάνω, εφη. 
“Ἃ »,,,ΌῸΌ ἣν Τὸ νκ χ δ “ εἰ 6 λγ ων 7 

Η οὐχί, ἢ δ᾽ ὃς, ἐὰν" μὲν μᾶλλον ὡρμοσθῃ καὶ ἐπὶ πλέεον, 
Ψ ᾿ ’ - Ὗ, “ , "ἃ : ’ 

εἴ περ ἐνδέγεται τοῦτο γίγνεσθαι, μᾶλλόν τε ἀν᾽ ἁρμονία 
"ἢ κὰ ᾿ Ν χὰ ὉὈ 

εἰη καὶ πλείων, εἰ δ᾽ ἧττόν τε καὶ ἐπ᾿ ἔλᾶττον, ἥττον τε 
ν 3 Ων ΓΝ - κά 

καὶ ἐλάττων; Πάνυ γε. ἮΗ" οὖν ἔστι τοῦτο περὶ ψυ- 
, ἡ νῷ . ΔΕ ; »" ε 7 

χῆν, ὥστε καὶ κατὰ το σμικρότατον [μᾶλλον ἑτέραν 

Δ.-ἰ ξ. 1Δε.---ὁ ἔχει 1.---Κ ἂν ἐκεῖνα ἸΔΞΠΎΦΟΘ : ἐκεῖνα ἂν "-.--Ἰ ἔχοι ΔῈ.--- 
πὶ τὰ ἐξ Δ οἵ τὸ Τ|.--- ἐξ, ὙΞΥ.---ο ἐκεῖνο Ὑ οἵ ργ Ἑ, ἐκεῖνος 1.---Ρ ἁρμονία ΛΕΘῊΤΙ, 
εἴ το 21.-- ξυντ. 1Υ.---" δὴ ἐναντίαν Δ 8.--- γε ἄρα Ο, οι 1,.---ἰ ἁρμονία ἘΤΛΠΦΟ 
ἘΘΗ]]1,.---ἢ ἄλλο τι Δ3.---ῦ δαὶ ὙΦ : δὲ "ς.---ὐ ὡς ἂν ἁρμοσθῇ οπὶ 8.---τὰἰλ ἂν 31.--- 
Υ καὶ οπὶ ΛΦΗ].---ἴ ἥπερ Δ εἰ σοττ Π.--- ἂν οἷα ΓΛΟΈΤΙΤ,.---ὐ ἧττον ΡΥ ΓΙ : ἥττων 
“ςνπὸ εἰ 1 εἰ ρτ ἍΠ, ἢ εἰ ΥὙ.----ὰ τοῦτο καὶ περὶ Δ.---- καὶ οἵὰ Λ.-οΟπὰἰλ. τὸ οπὶ ΟΕΗΠ. 

ἐϊδὲ υἱάρέμν : ἀρρᾶτγοξ δαπὶ το άϊββε Τί 
δαὶ, ἦ δ᾽ ὃς, ὦ Σιμμία, τί δοκεῖ σοι----ς 
αυοὰ ᾿ηϊαπι πὰ} 5 ἀϊοι!οπὶβ ὀχῃϊθαπὲ 
γιμά. Ο Ὁ Ε Ει Ψεπεὶ, Β, Υνυττ. 

τῇδε δοκ.)] Νυπι ἴος Οτγσαπι εβί, 
τῇδε δοκεῖ σοι ἁρμονίᾳ, υἱἀείμγηε ἰἰὐὶ 
μεῖσ, φαπι αἀὐχίδϊ, πατγηποπῖ οἷς. τὸ 
ταύτῃ δοκ. σοι τῇ ἁρμ.1 ΝΙ5ὶ ἕοτίο, αυοά 
δήθ ἀυδ᾽ο, ἱπίεγραηρὶ ροίοβὶ τῇδε 
(ρτο ὧδε) δοκεῖ σοι ; ἁρμονίᾳ εἴς, αἰτετ- 
υἵπιπὶ Θχραηρὶ ἀερεῦϊε, ἀὺὶ τῇδε δὰϊ ἀρ- 
μονίᾳ ; δἴαυδ ἁρμονίᾳ ἃ ρ]οββδίοτα δὰ 
τῇδε--- συνθέσει ἀἀδοτίρίαπι οἸ1πὶ ἴῃ ἰθχ- 
ἔστι ἀθῖπὰθ ἱττε ρβῖββθ βυβρίοδγοσ, πὶ τῇδε 
πος 80 ὑπὸ Πρτγογπὶ Ῥαηθθ. δρθεβεί, 
Οὖἱ αύυτα δοοθάαὶ ΕἸοὶπὶ δποίοη [88 νοτ- 
ἐθητἶ5, οἱ δέμνη ἐἰδὲ τεὶ ςοπβοπαπέϊ υεῖ 
αἰξετὶ οσμίφμαιπ οοπιροδὶ(ἰοπὶ σΟΉρΡΎΌΕΥΕ, 
78πι νἱχ ἀπθῖῖο ηὐΐπ ροτιῦδια βεπρίατα 
δοὸ ἔποη : Τί δὲ, ἦ δ᾽ ὃς, ὦ Σιμ. τόδε; 
δοκεῖ σοι ἁρμονίᾳ ἣ ἅ. τ. σ. ἤεινν. 
ἢ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ] ϑῖς Ῥατ, Ψυϊροὸ 

ἢ ὡς ἐκ. ἂν ἔχῃ, ἴῃ αυο νοσυΐϊξ ροβὶτα 
ἔχοι βουῖθὶ ἀεδοθαί, φυοὰ Βαροὲ Αὐυρ. 
βεὰ μοϊίυ89 εϑὲ ὡς ἂν, φιοπιο(οοιθιφαε, 
ψαϊυς βίαι βεαυϊτογ ἐξ ὧν ἄν, Τὰπὶ 
Βδ5. 23. συγκεῖται. Ὑ΄ ποῖ. δὰ 8. ὅδ. 
--παρ' ἃ ἂν ἐκ. Τυῦ. παρ' ὃ ἄν. Ηξινν. 

γε ἁρμονίαν) Τιιΐ. γὰρ ἁρμονία. τιδῖε. 

Μοχ Τυῦ. τοῖς αὐτοῖς μέρεσιν. πιαῖο. 
ΕἼΒΟΗ. 

οὐχὶ, ἢ δ᾽ ὃ5) Ρτγαῆχυπι μἰ8 ἱπ Ἑἀά, 
ἢ, αυοά πίε οὐ ἵἴπ ἦ τηυίατὶ ποῖ ρου, 
ἴδπαυδιι ὁ ὑτσθάθεπῖς ἔφη πϑίυπι 6χ- 
Ρυηχί. Μοχ ρῥτὸ πλείων Β88. 23. πλεῖον 
8. ἀεοὶπάθ Αυρ. ἧττον δὲ καὶ ἔλαττον. 
ΜΠ βἰποογα νἱδοπίυν τυϊσαία. ἐπὶ πλέον 
δαυΐειη οἱ ἐπ᾿ ἔλαττον αυ0 τηΐπιι5 ἢ, }. δὸ- 
οἰρίαπίαγ ἀθ ἰοπηροπ8 βραῖο, ηιιοὰ νο- 
ας Εϊβοιοτ, οὐδβίαπε τοδροηἀθπιῖα ἢΐ8 
νετῦὰ πλείων οἱ ἐλάττων, αὐ 516 δὶἷπι- 
Ῥ᾽ οϊτου. Ῥοβὶίδ πὸπ ροβϑαπε ἰοηβίοτεηι 
ὑγευϊογεηψιο βιρηϊῆσατο μαστηοηΐδηι. 1{8- 
4068 ἐπὶ πλέον ἢ. 1, 681 ρἷμι8, αἱ χυυτα ἀΪ- 
οἶταν ἐπὶ πλέον δύνασθαι, λέγειν» εἰς. Οἵ, 
Τόῦεοκ. δὰ ϑόριι. Α]. 1256. ιν". 

τοῦτο καὶ π. ψ.}) Ἀεβιΐταϊ πος καὶ 6 
Ῥαγ. Ηξιν. 

σμικρότατον μᾶλλον] [5βιυὰ μᾶλλον 
Ῥοβὲ σμικρότατον, φαοά πυ}ῖο οπιρῖπο 
Βδῆηβιι οσουτγις δὲ 6 8664. μᾶλλον ἰΕΠΊΘΓΕ 
πδίιπι νἱἀδίυτ, ὀχραπρεπάυπι σΘηβδο, 
Δ εϊηάς παυὰ ἀυδὶθ Ἰαρεπάσπι: ἑτέραν 
ἑτέρας ψυχὴν ὑιχῖ», Ἐπ ἴῃ 5664. μηδὲν 
μᾶλλον μηδ᾽ ον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν 
ψυχῆς εἶναι, οἱ πιοχ ἑτέραν ἑτέρας ἁρμονίαν 
ἁρμονίας εἶναι. 1Τ)6 δο ἕογπια ἀϊοέξυτὶ 58- 
τὰ δὰ εμοχ. 247. Ἐς ἤξυβρ. 
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ἑφέρας. . ψυχὴν! ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον ἢ ἐπ᾿" ἔλατ- 

σον καὶ ἧστον αὐτὸ! τοῦτο εἶναι, ψυχήν; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, 
ἀμ [8. 06. Ἰ Φέρε δή, ἔφη, πρὸς Διός: λέγεται ψυχὴ 
ἡ μὲν νοῦν τε ἔχειν καὶ ἀρετὴν καὶ εἶναι ἀγαθή, ἡ ὃὲ 
ἀνοιᾶν τε καὶ μοχθηρίαν καὶ εἰναι κακή; καὶ ταῦτα ἀλη- 

θὼς λέγεται: ; ᾿Αληθῶς μέντοι. Τῶν! οὖν τιθεμυένων" ψυ- 

χὴν" ἀρμυνίαν εἶναι τί τις φήσειν ταῦτα ὄντα εἰναι ἐν 
ταῖς ψυχαῖς," σῆν τε ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν; πότερον" 
ὡρμονίαν αὐ τιν" ἄλλην" καὶ ἀναρμοστίαν; καὶ τὴν μὲν 

Ζ μόσθαι, τὴν ἀγαθήν, καὶ ἔχειν ἐν αὐτῇ" ἁρμονίᾳ, οὔσῃ 
ἀλλὴν ἁρμονίαν, τὴν δὲ ὁ ἀνάρμοστον. αὐτήν ΤῈ εἰναι καὶ οὐκ 

ἔχειν ἐν αὑτῇ" ἄλλην; Οὐκ ἔχω ἔγωγε, ἔφη ὃ Σιμμίας, 

εἰπεῖν" δῆλον δὲ" ὅτι τοιαῦτ.) ἀττ'" ἀν" λέγοι ὁ ἐκεῖνο ὑπο- 

θέμενος. ᾿Αλλὰ προωμολόγηται, ἔφη, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ 

ἢ ἐπ᾽ οπὶ ᾧ5.--- καὶ τὸ 8.----ὁ ἔφη ρΡοβέ δὴ οτἱ ΓΔΛΦΟΕ, 
᾿ τῶν..«εἶναι ΟΠ ΡΓ Γ᾽, -ττῦι θεμένων τ 2{Π.---" τὴν 

αἷς 
τί οπὰ ΓΌ.---Ρ φησι ΟἹ εἴ ργ 5.---- τῇ 

--Ξ ψυχὴν Δα Ηδυήϊι8.--- 
ΗΤ,3.---Κ τε οἵχὴ ΓΔΦΟΕΟῊΗΙΠ1,.--- 

ὑνχὴν Ες.--ο τίς τί δφᾷϑ, τίνα τις Τὶ: 

ψυχῆ ̓.- τ ιὐόλνα ΓΕΙ,.---" αὖ τινὰ ἩΔΕΞΠΥΦΕ οἱ (αυϊ ΡΥ οπὶ τινα) αὶ : τινὰ αὖ "ς. 
καὶ 

-- ἄλλην καλην ΞΕ, καλεῖν ΡΥ Ὁ), καλὴν πιρ 7{.-ς ἑαυτῇ Δ8.--- 
Δ.--- δὴ ᾧ.--- τοιαῦτ᾽ Δ5.--- ἅττ᾽ οἵὰ ΛΕῚ.-τ 

μᾶλλον ἑτέραν ἑτέρας ψυχῆς] Ἀδιίο 
Ῥυβοιϊαῖ, οπῖ850 μᾶλλον, Ἰε 51 ἑτέραν ἑτέ- 
ρας ψυχὴν ψυχῆπ᾽ υἱ τοοῖα τασπυῖΐ! Ηθυ8- 
αἀἴυ8 ϑρεοῖπι, Οὐ. Ρ. 21. δ' υττ.Ἅ 

σμικρότατον--- μᾶλλον} μᾶλλον {Πυ4, 
αυοα μοβῖ σμικρότατον ἰορίτοΓ, το] γατὶ 
ΠΟῺ ΡΟΒΒ6, ἴῃ ΓΘ δροτία εαἀϊίοτα πη ἰδπιεπ 
ποιὸ νἱάρταὶ δηΐθ Ηδυβάϊαπι, συΐ ὃχ 

. παίυτη ἰά Ἰυάϊοαν!, ΜΙΒὶ ἰδιηθη, 
ΟΣ ἰπᾶὰθ πδϑοὶ μοίμεγι, πὸπ ϑρρᾶτγείΐ, 
αὐθυμααθ νόσετα ἢ δτὶ βοτὶριὶ δἀϊτ αι ἐθ- 
ποϑδηΐ, δυὰ ἴῃ δα ἀοιτ 586 ταί ἴοοο 
ΘΔ.) 8110 Ἰπούοσ ποΪαϊ. Νοη τοΐπιβ ὥρτθ 
δθείϊποΐ ααϊπ ἀθ οὐυβάθπι Ῥγεροἰδτὶ νἱτῖ 
οοπ]δοίυτα 518 πὶ ροβί ἴπ 8 ἑτέραν ἑτέ- 
ρας ψυχῆς διυΐα ψυχῆς ἴπβοτόγεπι ψυχὴν, 
αυθηιδατποσττῃ δ, 564. ἰορίτοΣ ἀλλὰ προ- 
ὡμολόγηται, ἔφη, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἦτ- 
τὸν ἑτέραν ἑτέρας 
ἀοῖπάθ μηδὲν μᾶλλον ---- ἑτέραν ἑτέρας 
ἁρμονίαν ἁρμονίας εἶναι. Αἰατε πρρν: 
51οὉ, Ἰερίξαγ ἢ, ἰ. ψυχὴν ῬΙῸ ψυχῆς, εἰ 
λα δρυὰ ουπά, ρμᾶτὶ πιοᾶο πίε ἅρμο- 

ΓΙᾺ ἐπελμεῖ ἀν ΝΙπιΐτιπι βὶ ἡυΪ5 
νὰ κμβέκιδτε Ἁ 5οτρίοτθ ᾿τροπη 580 πὶ 

ψυχὴν ψυχῆς εἶναι, δ. 

ν ρῃ Γ.---ν ἑαυτῇ 
3. ἂν οπὴ Ὁ.---" μηδ᾽ Δ.--- ἑτέρας 

ἀἰοαῖ ψυχὴν ῥτορίοτοα αποὰ 1άθπι θα 
Ῥ ΓΕ Θββθηῖι ἴῃ [15 ἦ οὖν ἐστι τοῦτο καὶ 
περὶ ψυχὴν, ἐρὸ σοηῖτδ αὐτογδη, συγ ΠΟῚ 
εἰ ποὺ ψυχῆς δθβὶῖ, δά βοπβυι πευιὶ- 
αὐλτη ποσθββατίυτη, ΗΕῚΊΝ ΤΌ. 

8. 96. ἔφη] Νου Ἰορίίαγ πος ἔφη ἱπ 
Αὐρ. εἰ δῖον. Τυχπὶ ρῥτὸ τιθεμένων Τυῦ. 
θεμένων, ουἱ ἸΠαὰ αηίθροπο. Ναπι ηυοά 
ἀείηδε βοαυϊτυν ὁ ἐκεῖνο ὑποθέμενος, ἴδ ὶ 
ἃ] 69ὲ ταῖῖο, ἩΕΙΝ. 
τὴν ψυχὴν ἄρμ. εἶν] Ατγδσουϊυτ τὴν 

οπυἑτυπξ ἀὺρ, εὐ Τὺ. Ῥτχοχίτηυπι ἀδ- 
ἱπάθ ὄντα, αυοά μεπείπες δὰ 56η4. ἐν 
ταῖς ψυχαῖς, ποη σοπιρᾶτεὶ ἴῃ ΤΌΡ. η6- 
488 ἰὰ ἃ σοίεγῖβ φυοαυθ ᾿ἰδτὶ8 Ῥυρθίετπιΐδ- 
8:1 4υϊδαυδπι τοαυτετεῖ, τὸ ἅρμον. ᾿ 
τινὰ αὖ ἄλ. Ῥδτ,. οὐ ϑίοὉ. ἄρμ. αὖ τινα 
ἄλ. Ηεινν, 

ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν --- ἁρμονίων .--καὶ 
ἀναρμοστίαν) ϑῖο οἱ Ῥ]αίο 418], εὐ Ῥγ- 
τβδροτοἱ βυδίπάθ ργοηυποίδγομι : αποὰ 
ΤΠ ΟΠ ὈΪΠΙῸΒ δἀ 8, 4, ὕϑ υττ, 

μηδὲν μᾶλλον] 5:6. Αὐρ, ΤΡ, Ῥαν. 
ψυϊρο μὴ μᾶλλον. Τυῖὶ μηθ᾽ ἧττον 6 
Ταῦ, 9οτρϑὶ ρτὸ μήτε ἧττον. Ηπινυ, 
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τιν ἢ, 18, ἧττον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς εἶναι. τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ 
ὁμολόγημα, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽" ἐπὶ “λέον μηδὲ ἧττον 
μηδ᾽ ἐπ᾿ ἔλαττον ἑτέραν ἑτέρας" ἁρμονίαν" ὡρμονίας εἰναι. 
ἦ γάρ; Πάνυ γε. "Γὴν δέ γε μηδὲν μᾶλλον μηδὲῖ ἧττον 
ἁρμυονίαν οὖσαν μηδὲ μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἡρμόσθαι. ἔστιν 
οὕτως; Ἔστιν. Ἢ δὲ μήτε μᾶλλον μήθ" ἧττον ἥρρμιο- 
σμένη ἔστιν ὃ τι πλέον ἢ ἔλαττον ὡρμινίας μετέχει, ἢ τὸ 
ἴσον; Το ἴσον. [ἃ. Θ7.} Οὐκοῦν Ψψυχδ᾽ ἐπειδὴ οὐδὲν" 
μᾶλλον οὐδὲ' ἧττον ἄλλην ἄλλης αὐτὸ τοῦτο ψυχή ἐστιν, 
οὐδὲν" δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται: Οὕτως. “Τοῦτο δὲ 
γε πεπονθυῖα οὐδὲν πλέον ἀναρμυοστίας οὐδὲ ἁρμονίας μετέ- 
χρι ἄν; Οὐ. γὰρ οὖν. 'Τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονθυῖα ὧρ᾽ ἄν τι 
πλέον κωκίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι ἑτέρα ἑτέρας, εἴ πὲρ ἤ μὲν 
κακία ἀναρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ὡρμιονία εἴη; Οὐδὲν «λέον. 

:..94. Μᾶλλον δὲ γέ που, ὦ Σιμμία, κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον κα- 
’ ᾽ ’ὔ Ἀ ΄ ξ ,ὔ ᾽ ᾽; ς 

κίας οὐδεμία ψυχὴν μεθέξει, εἶ περ ἁρμονία ἐστίν. ἄρμο- 
νία γὰρ δή που παντελῶς αὐτὸ τοῦτο οὖσα, ἁρμονία, Μ᾿ 
μοστίας οὐ ποτ ἂν μετάσχοι. Οὐ μέντοι. Οὐδὲ γε δή 

που ψυχῆ, οὖσα παντελῶς ψυχή, κακίας. ἸΠῶς γὰρ ἔκ 

τας ἢ, 79, γε" τῶν προειρημένων; Ἔκ τούτου ἄρα τοῦ λόγου ἡμῖν 
πᾶσαι ψυχαὶ πάντων ζώων" ὁμοίως ἀγαθαὶ" ἔσονται, εἴ 
περ ὁμοίως ψυχαὶ πεφύκασιν αὐτὸ τοῦτο," ψυχαί, εἶναι; 

ἜΜμοιγε δοκεῖ, ἔφη," ὦ) Σώκρατες. ἾἮΗ καὶ" καλῶς δοκεῖ, ἢ" 

τη’ Φ.----ὐ ἁρμονίας οπι (.---Σ μὴ Ἐς.--ἰ μηδ᾽...«μηδ᾽ Δ8.---Ε εἰ ἌΠΥῚ,--- μηδ᾽ Δῷδ: 
μήτε ἣς.---ἰ ἢ ἦ τὸ Ἡ.--αὶ αἰίοσυοιν τὸ οπὶ ᾧ.----Κ οὐδὲν οπὶ Φ9.---ἰ οὐδ᾽ Δ.---τῷ ἄλλη 
«ἧττον οὔ Δ.---ῦ ΠΙθτὶ οὐδὲ.---ο ἡρμόσθαι ρτ Τ'.---» ψυχὴ οι Δ.--- ἐστέν.. «ἁρμονία 
ΠῚ 8.--- ψυχὴ παντελῶς ᾧ.--- τε ΛΙ.---ἰ δβῃτα ψυχαὶ Θτάδιπι δηυϊά (,---ῷ τῶν 
ζώων Ὁ.--ὐ ἀγαθαὶ ὁμοίως Ὁ.---νν ροΞὲ τοῦτο οπιδὶ τὸ οὐπὶ Ε1.---ἀ ἔφη οπι μέ Ο, 
Ροβὲ σώκρατες ροπίϊ το.--- ὁ 1..---ἱ καὶ εἰ ὅς οπι με Π.--- ἢ γγ Π, ἦ Δ. --ὐ ἂν δά ὰ 

ἐστιν ὅτι) Τρ. νἱά. ἔστιν ὅ,τι. νοὶ] 
ἔστιν ὅτε. ὕτερη. 
Προς 858. 2. εἰ ΕΠ. Τοτποῦ, ἔστιν 

ὅ,τι Ῥτὸ ἔστιν ὅτι, σιιοά ττο ἔστιν ὡς π 
Οπδεῦσα αυϊάθτη ἀπο, ΠΙιά ἰδπιθπ 
τοοίυτ ΕἸΒοθοσ, Η ιν ἢ. : 

μετέχει] Ατρ. μετέχειν. Ετδοη. 
8. 97. μετάσχοι] Αὐψ. μεθέξει" 564 

5ὈΡοΥβοτίρίαπι Θϑὲ μετάσχοι. τοσίο, ΕἼΒΟΗ. 
εἴπερ ὁμοίως ψυχαὶ] ἸΤηϊοτθοΐαπι ἐπ 

τυθΡῊ ὕΓΆΠῚ5 Ῥδτῖβ, ᾿αοαῦθ ροβὲ αὐτὸ τοῦ- 
το ἀὐίουϊαπὶ τὸ οὐπὶ ϑίοθαισ ΑἸάοσυα 
ΟΠ δι τεοῖς ΕἸβοθοτ, Ναπο τνοτθδ ἰἰπ 

οομτοπέ, εἴπερ ψυχαὶ ὁμοίως πεφύκασιν 
εἶναι αὐτὸ τοῦτο, ψυχαί. ϑεὰ ῥγὴυβ οἰίδπι 
ψυχαὶ νοτθοῦ πὸ ἰῃϑιτἶππὶ δἰ; δάδο 
πιο βίο ἰδία ἃ ροϑὲ 1} πᾶσαι ψυχαὶ ἰπ- 
ετίυσ, Ηξινν, 

αὐτὸ τοῦτο τὸ ψυχαὶ] ΕἸΒΟΠοΥ, σαπὶ 
ΑἸὰ, εὐ Β48,1. τὸ ἀδιθνῖξ : δἱ αυλπᾶο 
ΠῚ οπλπ 685 Πἰδγ Παρομΐ, τοϊπθδπι. Μᾶ- 
818 τοχυΐγθιη γε] πὶ πη ᾿τΐογθ ποπιῖπο, 
υἱ 5'ῖ αἱ ψυχαί. ϑεπίοπειβ οβι : 8ὲ φιὲ- 
ἄδην απὲπι Ῥατγίεν α παΐμγα ἰοὺ ἰρβιιη 
καδοπὲ, μὲ βἰπε απῖηα. ὅϑίοθ, αὐτὸ τοῦ- 
το εἶναι ψυχαί. δ νττ. 
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δ᾽ ὅς, οὕτω λέγεσθαι, καὶ πάσχειν ἂν" ταῦτα ὁ λόγος, εἰ 
ὀρθὴ ἡ“ ὑπόθεσις ἦ ἦν, τὸ ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι [8- 98. 
Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. τί δαί" ἢ ὃ ὃ ὃς: σῶν ἐν ἀνθρώπῳ κ. 46. ὙΥ. 
πάντων ἔσθ᾽ ὃ τι ἄλλο λέγεις ἄρχειν ᾿ ψυχήν, ἄλλως τε 

καὶ φρόνιμον; Οὐχ ἔ ὀγωγε. Πότερον ξυγχωροῦσαν" τοῖς 
κατὰ τοὶ σῶμα πάθεσινξ ἢ ἢ" καὶ' ἐναντιουμένην; λέγω δὲ 

τὸν τοιόνδε, οἷον' καύματος ἐνόντος καὶ δίψους ἐπὶ πούναν- 
τίον ἕλκειν, σὸν μὴ πίνειν, καὶ πείνης ἐνούσης ἐπὶ σὸ μὴ 
ἐσθίειν καὶ ἄλλα σου μυρία" ὁρῶμεν ἐναντιουμένην τὴν 
ψυχὴν τοῖς κατὰ τὸ σώμα. ἢ οὖ; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκ- 

οὔν" αὖνῬ ὡμολογήσαμεν ἐ εν τοῖς πρόσθεν' “μή ποτ᾽ ἂν" αὐ- 

τήν, ἁρμονίαν γε οὖσαν, ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο καὶ 

Θ Οὔ πει}8.--ὶ ἡ δὰ ὰ ΓΦΟΗ]μ οἱ ργ Ἐ.--- δαὶ ΓΕΥΦ : δὲ ς.--- ᾿ξ. ὙΞΥ.--ἰ τὸ οπι Γ, 
ΒΕ παθήμασιν ΔΦε: ἀροίεὶ Γ.---Ὁ ἢ ὁδὶ ΡΓ 71.---ΞῪἧ" καὶ οπὰ τ 2Π.---ἰ ἐναντιουμένην 
λέγω Δι ἐναντιουμένην τυῖς παθήμασι λέγω Ἐς, ἐναντιουμένην παθήμασι λέγω «6- 
ἰοτ].---ἰ τὸ οπι ΦΙ,.---ἰ οἷον ΓΔΛΦΟΈΟΘΙΠ οἱ γρ Βὶ : ὡς εἰ ς.---ὸ τοῦ ᾧ.---ὰ που μυ- 
ρία ἃ : μυρία που “ς.--5 οὐκοῦν οἷχ μ᾽ Π.---Ρ ἂν Δ, οι ΕΘ.---4 ἀνωμολογήσαμεν 
Ε.---: ἔμπρυσθεν ΔΈΥΦΟΞ εἰ το 72{.-.ς2 ἂν οἴη Π εἰ με Ἅ[, αὖ 8.---ἰ ταύτην Πι οἱ τ Κ΄. 

πάσχειν. ταῦτα] ἘΒρεοϊὰβ ϑίον, πάσ- 
χειν ἂν ταῦτα.  υττ. 

πάσχειν ἂν] 815 ἀπιβ ϑῖο0. Ἐο]αυΐ 
᾿ἸΡΧῚ σᾶτευξ ρατιϊσαϊα ἂν, αὐϑπὶ ἴη ἢδο 
ΒΟΙΤΠΟΠΐΒ Βιἰγασίαταῃα πὸ μορία8. αὐϊάεπι 
οὔποτ δηϊπηδα νου πιυβ. [Ιηἀϊἀριηθδ 
εἰ εχ Αὐρ. οὐπὴ ΕἸΒοίνοσο δαυτῃ δα ϊαϊ 
ψορο ὑπόθεσις ατιἰσυ!αιυ. Η Ετν. 

δ, 98. πάθεσιν, ἢ καὶ ἐναντιουμένην 
τοῖς παθήμασι) Ουππιαφαδι γα δίῖοπ.8 
ψοσδθα]οση ΟΡ ἐπιῖβ βοτριογθ.8. βαπὲ 
αϑλίδί:θ, αὐ 4189 οβίε μαΐχηὰ , ἰαχίδη ἰτθς 
68. ἰπβοεία ἸἸθγαΤΪ βοτρίαγα : εἴ ΨΟΓΙΟΓ 
)ιάϊοαπάα γὶπά. Α Β Ὁ, νοὶ Βιοῦεὶ Ιεο- 
ἴϊο : πότερον σνυγχωροῦσαν τοῖς κατὰ τὸ 
σῶμα παθήμασιν. ἢ καὶ ἐναντιουμένην : 
οἵ νϑυβῖο ϑίςυϊδ συ ηι 15 σοπϑεμε : μέγ μὴ 
αδϑϑθηἐϊδηέθην εἶθ, φμκα βεοιιίμην σοτρὰ 8 
Ῥαδδιοπέθιιδ, τε δὲ αὐσεγβαπέεηι. νύ υττ. 

πότερον συγχωροῦσαν --- ἐναντιουμ.} 
Ηἰὶς φιοαυς βογιβδηδτα ΘΟ ΟἤΘ ΤΩ ὑῃι5 
βιυρρεοαϊτανιε ϑίοῦ. εδιπῆθθ οἵ ΕἸοίτιη 
Ἔχργθϑβϑὶξ οἷο νογίθῃβ : μέγμηε ΘΟΓΡΟΥῚ8 
Ῥεγιατγϑαξϊοπῖδι5 ἐπα μϊσεηίοηι ἀπ μυξδιι8 
τεριυβπαπίθηι γυϊρο πότερον σνυγχω- 
ροῦσαν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα πάθεσιν ἢ καὶ 
ἐναντιουμένην τοῖς π ιν ἴῃ αυΐθι 
οὔτ, 4υδδο, ροβδὲ πάθεσι εἷς σοπίϊηυυ 
ἃ] τυ οαάδη ἀδ τὸ ΝΟ ΒΡυ ΩΝ, παθήμασι, 
Ῥοβιοεις βοτρίον ἢ Ῥυῖτο 8ὲ Ὁϊτοθίημο 8]- 
ἐεγαΐγιπι γορυβαθτῖβ, πα βὶς ηὐυϊάθιι [οι 
Ροίεεξ Σογαῖμηιν δίηθ ὉΠ8 σδυδα νοσδθυ- 

Ιαπ, υρ)έοοπι ᾿ἰο οἰΐπι βου ρίυταπι ὰ- 
ἶβ58, οἱ πάθεσιν οἴ παθήμασι, εχ εἐδηὰθ 
διττυγραφίᾳ ναϊμαίδιπ Παχίδδε ᾿εοιϊοπειη, 
Πα ἀφοϊαταῖ, φιοὰ ἴῃ Αὰρ. Το, εἰ Ῥγ, 
αὶ οαάθπν πο, ααὉ ἴθ Βάα, νεῖῖ, 16- 
συπίυΓ, ἀτεϊσα!υθ ἰδηιεῃ δηίδ παθήμασιν 
αθοδῖ, Ηος ἰρίτας κὰ πάθεσιν αἀδοημ- 
ἴυπι ἵπ ἰοχίυην ἀοἰπάθ ταϊμκγανι, Αἴαμο 
Ρδυΐ πιοάυ ᾧ. 864. ἱπίεγ παθημάτων οἱ 
παθῶν ᾿ἰυγ δασίιδπί, Οεΐεπι εἰϑὶ ροῖ- 
πὰς εβί, παθήμασι Ἰερδίυγ 8ῃ πάθεσι, 
1] ἐδίμθη ἰδπαιλμι τ π5 Ροινυ]ραίμμα 
8 ϑιοῦ. τοοὶ ριοηάυπι ἐχιδίλαν,, Η ΕΙΝ 

ὡς εἰ] Μεῖαβ διον, ΨΊπά. ΒΟ 6. 
Μεποῖ. ἧς Βιμμριλοῖίον οἷυν : Βδ5. 2, οἷον 
εἰ [δὲ Βίορδ, ῥσὼ νᾶτγ, ἰοοΐ.7 νόϊυλ οἱονεί. 
γγυττ. 

οἷον] Μυϊρο ὡς εἰ (ὡσεὶ, ορίποτ, νο- 
ἰεθαὶ ΠΤ ΓΒ ὁχ 881 }8. 5:0] βογρίοσῖθυϑ 
οομηλίαπ)). Β88, 2, οἷον εἰ. Ψόγδια 
βοπιρίυταια Θχ ΑῸρ. οἱ 5ιοὺ, τανοςσᾶνὶὲ 
Εἰβοῖοσ, ΠΕΙ͂Ν, 

ἕλκειν) μοουβ εἷς ροβέυϊατα νἱάδίυ 
ποῖ ἰπδιϊεινὶ 564 ἱπαϊοϑίϊνε ργβθη8, ἕλ- 
κει. ΘΤΕΡΗ, 

ἐναντίᾳ δεινὴ ϑαρτα 8. 95. υδὶ ὅσον. 
αἀἰχιε, τί ὃ ἣδε δοκεῖ σοι ἁρμονίᾳ ἣ 
ἄλλῃ τινι συνθέσει προσήκειν 5 πὼς 
ἔχειν ἢ ὡς ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ ἐξ ὧν ἂν συγ- 
κέηται; κι τι λ. Δ ποπήηθ βδύδυσ ᾿η- 
τογργθίιμη Ἰμ ο ] ϑοία ὼσ ἐναντία ἄδειν 
οἷς ἐπιτείνοιτο εἰς, 5ἷὶς οχρεβίοα δ νἱ τὶ 



11. 1ἰϊ, 80, 

104 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

“ Ἁ ’ Ἀ “ « “ ᾽ὔ 
χαλῷτο καὶ πάλλοιτο" καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πάθος πάσχοι 
4“ νι Ἶψ αὶ ,,“ὦυ αὶ γὼ.» ἢ ,» 2 ἌΝ 
ἐκεῖνα εξ ὧν τυγχάνοι οὐσα, ἀλλ ἔπεσθα;: ἐκείνοις καὶ οὐ 

» ἡ ε ’ ε ’ὕ ΜΝ “- Ν ΕΣ 

ποτ ἂν ἡγεμονεύειν; ᾿Ὡμολογήσαμοεν, ἐφη" πῶς γὰρ οὗ; 
ἥ "Ὁ" 3 “- ΕΣ ͵ὔ "“" ’ὔ » 7 

Τί οὖν; νῦν" οὐ πᾶν τοὐναντίον. ἡμῖν φαίνεται" ἐργαζομινη, 
’ 3 ’ὔ’ » ΕΣ ᾿Ὶ 

ἡγεμονεύουσά τε ἐκείνων πάντων ἐξ ὧν φήσει τις αὐτὴν 
κν ,ὔ , Ἀ -“ 

εἰναι, καὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα διὰ παντὸς τοῦ βίου 
͵ὔ 7 ’ ᾿ν Ἀ 7] 

καὶ δεσπόζουσα πάντας τρόπους, τὰ μὲν χαλεπώτερον" κο- 
Ἀ ᾿ ’, Ἅ Ἁ 

λάζουσα" καὶ μετ ἀλγηδόνων, τά τεῦ κατὰ τὴν γυμναστι- 
ἈἉ ’' Ἀ δ ᾽ Ἁ Ἀ Ἁ 

κὴν καὶ τὴν" ἰατρικήν, τὰ δὲ πραότερον, καὶ τὰ μὲν ἀπει- 
“" ν᾽ " "» ’ὔ κι » " ᾿ 

λοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ὀργαῖς καὶ 
, τ ᾿ εἰ ᾿} ΄’, 7 

φόβοις, ὡς ἀλλὴη οὐσὰ ἄλλῳ τραγμαᾶτι διωαλεγομκένη; 
οΥ Ν Ὁ 3 ᾽ ΄ ΄ 

[8. 99.] οἷόν που καὶ “Ὅμηρος ἐν ᾿Οδυσσείῳ πεποίηκεν, 
Ἢ ,ὔ ν.»ἤ 7, 

οὗ" λέγει τὸν ᾿Οδυσσέα, 

--- καὶ ἀπόλλοιτο Ἡ, οι Ὁ .---ῦ ἄνοι Τ' : τυγχάνει ἣς.---ἰ νῦν οἵὴ ᾧ8.---τ φαί- 
νεται ἡμῖν Δ.---} φήσει Ξ: φησί "ς.---ἰ΄ χαλεπώτερα ὉΟ.--- κομίζουσα 1,.---ῦ δὲ Φ, 

ϑρδ] ἀϊαρίαβ ταθιβ : ἐναντία ἄδειν τούτοις 
ἃ (καθ᾽ ἃ) ἐπιτείνοιτο καὶ χαλῷῴτο--- 
ἐκεῖνα ἐξ ὧν τυγχ. οὖσα ἱ. 6. ἐναντία 
ἄδειν ταῖς ἐπιτάσεσι καὶ χαλάσεσι καὶ 
παλμοῖς καὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν πάθει ἐκείνων, 
ἐξ ὧν τυγχ. οὖσα. [1Δ6ῖὰ πόπιὸ ᾿ι. 1. 6 
᾿πιόγδι χυϊάθηιν τηονετο νοϊαοτῖε, ΕἸβομοῦ, 
οἷς ῥτο τούτοις δι᾽ ὧν ροβίίαπι δοοὶρίδηβ, 
αἰ ἐπιτείνοιτο, χαλῷτο, οἱ πάλλοιτο δὰ 
ἔρβδηι τϑίργαπίοσ Βαγπιοπίδμ, απ: ταίϊίο 
οἵ οοπβέγαοιίοποιῃ ἰοςὶ δὲ ββηβα εν ργοῦβι8 
αἰββοϊνι, οχ ἀυρσ, θὸ 8 τοῆηχὶξ καὶ 
ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ἐκεῖνα [υοπιοάο 
εἰ Ζουμπυ9 ἰοροηάπον νο]αῖ..}7 [πὶ 400 
ποῖ δηππαάνοσχες, μοβὶ μήποτε 5θσιμοπ β 
ἴθμθ γθαυϊσὶ μηδ' ἄλλο ὁτιοῦν π. π. νοὶ] 
οογία ἢ ἄλλο ὅτ. ; ἴυη!, Εἰ Βπηβὶ ἰαροτο- 
τοῦ μηδ᾽ ἄλλο---πάσχειν, ἀρξοπαπι πο 
ὀχῖγο βθη θπίϊδπι, Ναπι πος αυϊάθιαι ἰοοῸ 
αὐυοά δ υ Πατπιοπΐδε πάθους Ἰπτο}]Πἐρὶ Ρὸ- 
ἰοδὶ ρσερίον τὸ ἐναντία ἄδειν ἢ Η εἰν. 

πάλλοιτο] ῬτΟΡΒΟΙ 5 Βδτιθ, αὐ ϑγαν θ 
Ὅηι5, βδίου, ἀδὲ ψάλλοιτο. δύ νττ. 

πάντων] ἵἴπ Οὐα, Αὐρ. ποῦ Ἰερτέυτ, 
Μοχ Τὰ. ἐναντιουμένην. πιᾶ]ς, ΕἼΒΟΗ, 

ἐναντιουμένη--- καὶ δεσπόζουσα) Ἰκου8 
Βαῖς μοπιίπυβ, 46 ψυχῆς ἰπῦτι5 ραπθιβ, 
λόγῳ, θυμῷ, ἐπιθυμίᾳ ἱπίογ 56. ἀἰδεϊάδη- 
αἰθυμ, ἀὰὺ ἴῃ ἀἰδϑιάϊο, ἱπιροῦο λόγου 
ΔῈΧῚ Ἰατογόθν θυμὸν Δ  θ  πτ15, ἐπιθυμία 
σοργοθηίαγ δὲ οογπ μαίας, ἐχβίδι ἤερ, ἰν. 
Ρ. 453. 1), ύυττ. 

τά τε κατὰ] ΜΝὶπά, Α Β, τὰ δὲ κατά. 
Ἀροιΐα5, αὐ ρυΐο, ἥνττ. 

τά τε κατὰ τὴν γυμν.] Τεπίαχι Πῶς 
Ὡοὸπ ἀοραθαηΐ, τε, ᾳυοὰ ροβίϊααν. ρΡοδὲ 
κατὰ νΕ] γμοβὲ ρμγΐιβ τὴν ΘΧΒΡΘΟΙΆΡΑΒ, Ηἰς, 
αἱ ΒΡΡ6 8185, ὈΥϊατο. βίδιϊπι νος! 8 δά- 
Βπ5ιῖ. ΕΝΏ. 

, τὰ δὲ νουθετοῦσα ταῖς ἐπιθ.} ἍΜ εγθο 
νουθετεῖν εἰδὶ Β᾽ περ! οἶτον Ῥοβιίο πυβηιδηι 
τδγίϊα5, 56 τὐθίψιθ ᾳυλτγίιβ οᾶϑι5 δ) η- 
δἰτατ, δἷο ἰδλοπ, αὐστῃ ργβοθοβοσῖς ἀπει- 
λοῦσα, ἀδίίνυ5ϑ ἐπιθυμίαις ποη ΔΡοττοῖ ἃ 
Οταεῖ βουτηου 8 ςοπβυσίαἀϊηο, ῬτΟΥΒῸΒ 
θοάοιμν τησάο Ἰβοοσαῖ, ἄγθεορᾶρ. ἢ. 149. 
Ό. δίερ!ν. ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἔμενον, 
ἐν οἷς ἐτάχθησαν, θαυμάζοντες καὶ ὄμι- 
λοῦντες τοὺς ἐν τούτοις πρωτεύοντας. 
1,γ8ϊ85 ἴθ Απάοοϊά, Ρ. 3380. ἈοἰβΚ. εἰς 
τοιοῦτον δὲ ἀναισχυντίας ἀφῖκται, ὥστε 
καὶ παρασκευάζεται τῇ πόλει καὶ πράττει 
καὶ ἤδη δημηγορεῖ, καὶ ἐπιτιμᾷ καὶ ἀπο- 
δυκιμάζει τῶν ἀρχόντων τισί. Οοπῇ, 1.0- 
Ῥεοκ, δὰ βόρῃ. Δ]. 475. ρ. 295, Ἡξινυ. 

ᾧ. 99. οὗ λέγει τὸν Ὀδυσσέα] δὲ νετ- 
805 ΗἩοπιδεϊοῖ μοῦ ραγοαϊαπι ὅτε δά)απ- 
βοτομίαγ, να] ρα τὶς οϑ8εῖ πος ἀἶρπα ποίδτι 
Ἰοςὶ σοπδίταςτῖο, Νπο ροηνῖηδ ὁδὶ ργοῦ- 
885 Ηοπιοεῖσα Πα, νἱ. 479, Καί ποτέ 
τις εἴπῃσι, πατρὺς δ᾽ ὅγε πολλὸν ἀμείνων, 
Ἔκ πολέμου ἀνιόντας Αυυσά βεηυϊίτ, 
Ιοφυθπαᾶϊ ἤοο σοπὰβ διανοούμενον ὡς ἀρ- 
μονίας αὐτῆς οὔσης Ῥῖο διανοούμενον ἄρ- 
μονίαν αὐτὴν εἶναι ῬΙΔτοΙΣ πῃ με! η}}5 ἔγθ - 
αυει8. Θχϑιῃ 8. ΠΠαβίγαντς ΝΥ γεθηθ, ἴπ 
ΒΙΡ], Οὐ, νο]. 1, μτὶ ἵν Ρ. 29, ἤειν ". 
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στῆθος δὲ πλήξας κραδίην" ἠνίπαπε μυύθῳ' 
σέτλαθι δή,Σ κραδίη" καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 

ἄρ᾽ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διωνοούμενον" ὡς ἁρμονίας 
αὐτῆς οὔσης καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος πα- 
θῶν, ἀλλ᾽ οὐχ, οἷας ἄγειν σε ταῦτα καὶ δεσπόζειν, καὶ 

οὔσης αὐτῆς πολὺ θειοτέρου τινὸς πράγματος ἢ καθ᾽ ἀρ- 
μονίανς; Νὴ Δία, ὦ Σώχρατες, ἔμοιγε" δοκεῖ. Οὐχ ἄρα, 
ὦ ἄριστε, ἡμῖν, οὐδαμῇ" καλῶς ἔχει ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ 

΄ ᾽ " ἦι ψ " φάναι εἰναι" οὔτε γὰρ ἄν, ὡς ἔοικεν, Ομήρῳ θείω ποιητῇ 

-- τὴν ροβὲ καὶ οτι ΔΦΟε.---α οἵ Ο.--α κραδίαν Γ΄, καρδίην 1: οπὶ Τ,.---ῇὖ ἠνείπαπε 
ἯΔΟ, ἐνίπαπε Ἐ.---ξ δή οι 5.---" ποιῆσαι καὶ διανοούμενον Τ'.---ἰ παθημάτων ΓΔΛΦ 
ΟΕΘΙ δὲ πὰρ ἍΓΈ.---Ξ πράγματος οι ΓΛΟΕΗΙΙ,.--- σώκρατες ἔμοιγε ἌΔΠΦΟϑΒ, 
σώκρατες ἐμοὶ ΓΛΕΗΙΠΙ, : Σώκρατες οὐκ ἔμοιγε "-ς.---ἰ ἡμῖν οπι .---ὦ οὐδαμῶς Ὁ, 

στῆθος δὲ πλήξας] Οὐγ585. Ὑ. 17. δὰ- 
ΒΙὈἱζυτι 8 Ῥ]δίοπθ 1π βἰτ}}}} ἀτματαθηΐο 
Ἄερ. ἰΠ ρΡ. 484. Α. οἱ ᾿ν. Ρ. 454. Α. οἵ, 
τίου οἰἰδίοϑ ἃ Παροτίο ἴῃ ποιμοὶ. 
στα. Ρ. 208. Οδίθηο ἀςε θορπιδίε Ηἰρ- 
Ῥοοζαῖβ δὲ Ῥ]δίουβ ν, ρ. 290. 1, 1. δὰ, 
438. Ηδσγδο!ά, ΑἸ! ρον. οι. ρΡ. 68. εἀ. 
βοιιον, Ταῦτα τοίνυν ὥσπερ ἐκ πηγῆς 
τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν εἰς τοὺς ἰδίους δια- 
λόγους ὁ Πλάτων μετήρδευσεν' καὶ πρῶ- 
τόν γε περὶ τῶν ἀλόγων μερῶν τῆς ψυχῆς 
σκεπτέον ὅτι μὲν γὰρ ὁ θυμὸς εἴληχε τὸν 
ὑποκάρδιον χῶρον, ὃ ᾽Οδυσσεὺς ποιήσει 
τοῦτο σαφὲς ἐν τῇ κατὰ μνηστήρων ὀργῇ, 
καθάπερ οἶκόν τινα τῆς μισοπονηρίας θυ- 
ροκρουστῶν τὴν καρδίαν. “ Στῆθος δὲ 
πλήξας, κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ, Τέτλαθι 
δὴ κραδίη, καὶ κύντερον ἄλλο πότ᾽ ἔτλης. 
᾿Αφ᾽ ἧς γὰρ αἱ θυμικαὶ ῥέουσι πηγαὶ, πρὸς 
ταύτην ὁ λόγος ἀποκλίνων" ἴοτία ἀποκλί- 
μεί, "181 ρίυγα οχοϊάοσαπί, Ῥτοοὶὰβ ἰπ 
Βερ. Ρ. 392, ἐν Φαίδωνι μὲν γὰρ ὅπον 
διαφερόντως ὁ Σωκράτης τὴν ἑαντοῦ ζωὴν 
ἀναπλοῖ, καὶ πᾶν τὸ τῆς ἐπιστήμης πλῆ- 
θος ἀνοίγει τοῖς ἑαυτοῦ ζηλωταῖς, πολ- 
λοῖς δή τισι καὶ παντοδαποῖς λόγοις κα- 
ταδησάμενος ὧς ἄρα ἄλλη μέν ἐστιν ἡ ἀρ- 
μονία τῶν σωμάτων, ἄλλη δὲ ἡ ψυχῆς 
φύσις, καὶ διέζευκται ταῦτα κατ᾽ οὐσίαν 
ἀπ ἀλλήλων, τελευτῶν ἐπὶ τόνδε τὸν 
ποιητὴν καταφεύγει, καὶ τοῖς ἐκείνου ῥή- 
μασιν ἐνεργεστάτοις τεκμηρίοις χρώμενος 
ἐξῃρημένην ἐπιδείκνυσι τὴν ψυχὴν τῆς 
περὶ τὸ σῶμα τῶν κράσεων ἁρμονίας" τὸ 
γὰρ διαμαχόμενόν φησι πρὸς τὴν ἐν τῷ 
στήθει τεταγμένην ζωὴν κινουμένην, καὶ 
λέγον “ τέτλαθι δὴ κραδίη᾽ πάντως που 
κατὰ φύσιν ἐξήλλακται τούτου πρὸς ὃ 
να μη οὐ καὶ τὸ κατεξανιστάμενον τοῦ 

σώματος οὐκ ἂν ἐν τῷ σώματι τὴν ὑπό- 
στασιν ἔχοι' καὶ οὕτω δὴ προϊὼν ὅ Σω- 
κράτης καὶ συμπεραινόμενος ὅτι τὴν οὐ- 
σίαν τὴν ψυχῆς ἐρᾷν (ἴ. ἐναντίαν χρὴ 

αι τῆς τοῦ σώματος ἁρμονίας, ὥσπερ 
εἰς ἄφυκτον ἀνάγκην κατακλείων (5ὶς 
Ιεβ. Ργὸ πὸ τανε τὸν σύμπαντα λόγον" 
οὔτε γὰρ ἂν φησὶν “Ὁμήρῳ θείῳ ποιητῇ 
ταύτῃ λέγοντες ὁμολογοῖμεν, οὔτε ἡμῖν 
αὐτοῖς. ή υττ. 

παθημάτων] Τίᾶ εχ Αυρ. 89, 2. οἱ 
Βίοδ. βυθβεϊξα! ρτὸ παθῶν. Υ΄. 8. 98, 
ἰδῖ4. αἀϑοήρίαᾶ. Ῥδα]]ο ροϑβὲ ἱπ ἰνἷ5 θειο- 
τέρου τινὺς πράγματος Αυρ. συ 0, 
οὐλτεϊς πράγματος. --- ἢ καθ᾽ ἁρμονίαν, 
μαπὰ ι σοταραγατγὶ σὐην πατηποηΐα φιραξ. 
ἤεινν. 

νὴ Δία, ἔμοιγε δοκεῖ] ὅς. ταῦτα ποιῆ- 
σαι διανοούμενος ὡς αὐτῆς οὔσης οἷας 
ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεσπόζειν εἴο. [1 
μὲσ, υἱ τασ]εῖβ ἀρυὰ ῬΙαίομοπι Χοπορῇοπ- 
(θιησ]ιια Ἰοοΐβ, δὰ ροβίθηογθι ἱδηίυπι 
ΡΓΘ τ 88:8 ΟὈΒΒΕΟΠἾ8 Ρατίθπ) ΤΘίθγίυσ 
τοϑρομϑῖο, ΕΔ, ᾿πβοτίδ πορδίίοπθ, οὐκ 
ἔμοιγε δοκεῖ. 8.64 ϑᾶπὶ πο ἰἴδογ ΤΡ, 
μαθϑῖῦ πϑῆθδ δσποβοῖς ΕἸοἶ παι ᾿ϊδ γΟΓΙΘῈΒ : 
Ῥὶοϊπῖμ μεν ουέπι πυ]ιὶ νἱάδἔμν διρηπὶῃ- 
οαὐΐβϑδ ; οπιπίποηθθ ροϑὲ μὰ Δία τϑοία 
1116 ἐπξοτυϑέυσ, ροβὲ αβιγηδηαὶ ἔογπνυ ]δπὶ 
Νὴ Δία ποπ ἴϊεῦ, Ἠειν Ὁ. 

καλῶς ἔχει ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ φάναι 
εἶναι] Οὐδαν ΡΊαἴο ᾿ἱπιθ  ἶξαι ΠαΓπιοπίδπι, 
Δρρδιεὶ [6586] ϑᾶτῃ, 8 Θαί Πηβθουβ 
σοπηροηίίυγ, πος δὰ βοπδέ, αυᾶτα ηιοὰ 
ΟῚ ποοεϑβϑιἰαίθπι σοτπαιροβι Ἰοηἷβ δὲ ρ}88- 
ἘΟῺΪ8. 50 ΏΔΓΟ ροῖϊοβὲ ; οοπέγα, Βηϊπιᾶ ἴπ- 
{τἰπβεοὺβ 86 ἦρβδ οοιπροηϊί, (Ἰ58εῃ 6 τ 88 
Βαϊ ρδτίθβ ἵπ σοπβθηβα τοῦθ ϊρὶς 8686 
τορυαδπ 5 1ρ8) ᾿ρ58 ταβί δες μὰ σοι 

1. 95. 



8. 47. Ὗ. 

11, 11], 81. 

1094 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

φ " ΜΝ » !νῆῇ; δ)"ἔ»" Ψ - Ν ο ΠῚ Ν 

ὁμολογοῖμοεεν οὔτε αὐτοὶ" ἡμῖν αὑτοῖς. ᾿Ἐχειν οὐτῶς ἐΦη. 

πεν δή, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, τὰ μὲν ᾿Αρμονίας ἡμῖν 
“ “-.»-»"ἅἐ δ « , 7 ἃ. 

τῆς Θηβαϊκῆς ἵλεά πως, ὡς ἔοικε, μετρίως γέγονε" τί δὲ 

οὐδὲ μὴ 1,.--- οὔτε γὰρ αὐτοὶ Δ.---" ἔχει ΓΦ9, οὐχ 1,.---᾿» δαὶ ἘΥ.--“ ὦ... ἔφη οἱ; 8, 

τϑῖυτ, Νϑαιο ἴπβὸ δβεπίθηϊ δ τερυρηδὶ 
Ἅ}}}, φύδπι ἴῃ ΤἸπιδδο ἰγδάϊε δηΐπιαπὶ εχ 
αἰνοῦβὶβ πιδίο τ} ἃ ἴ)60, δὰ σογίδτῃ σὰ- 
τἴοποπι εἰ ρχορογέοπεοπι, λοΐδιῃ 6886, Ρ. 
δ28. αυοά τεοὶς πιοπρὲ Ργοοὶυβ ἰὰ Τίπι. 
1, Ὁ... 178. εἴ ἴῃ Πρ, ρ. 392. ἥπ, Νδηὶ 
δπἷπιΐ οὑπὶ σΟΥροῦα ἀθθεὶ βαρίθηϑ οοῃ- 
Βέ υθγο Πδτιηοηἶδηι, Θατπαιο δ ἀηϊνοτγβὶ 
δοσοτητηοάητγο Παγπιοηΐδπι, υἱ ἄοςοι Ρ]αίο 
ἘΡ. ἰχ. ρ. δ10. 1, ἘΕπτΊρβα νἱτίυβ σοῦ- 
ἀὐπδίυγ ΠΑ ΟΩΪΑ : παρὰ οβίοπαϊιμυ5. ἢ, 
127. Ηεδς εοπἠΐπιὶ 6οῖ, αὐ αἷϊ [δι] 1. }). 
δρυὰ διοῦ. Ἐείος, Ῥῆγβ, Ρ. 864. ηιαέδιε- 
τπαίϊοα παγπιοπῖα ;Σ αὐδηὶ Ρ γυϊπδροτίοὶ εἰ 
ῬιΙαϊοπῖοὶ τὰ νυ ἰσϑαϊάοπιπεὶ, Τὶ- 
Τηξρι8, ΔΙοἀετδίυβ, ΡΙ οἵἴπυβ, ῬΟΥρην τυ, 
Αἰπελ8, Νδην Αὐδβίοχθηινβ, σΟΓΡΟΥΘ πὶ 
Βδπηοηΐαῃ), να ᾿πβίγυμηθητ πιιβῖοὶ, 
τορίῖλ5856 νἱἀδίυγ: δὲ 8}}1} δηΐα διῖπὶ τη}}]}- 
τὶ : οἷο δηΐπιὶ δοοϊρίοπάυβ οβὲ Ἰοςὰβ ΟἿσο- 
Τουΐ8 ΤΌβο, 1, 10. “ 56 'ϑὸ αιϊάοιη, 
4: αἶχὶ, ΟΟΥ, δδηρυϊποῖη, ΘοΓαΌταπι, 
δηΐτηδην, 1ρτιθπι, να]ρο ; τοὶαυδ, ἔδγα βίἢ- 
ΘῸ : δὲ (βὶο ἱερὸ ρῬσὸ μέ) πὰ} δηΐ8 
νϑίοτεβ, ργοχίμπηθ λαΐθπὶ Ατιβίοχθπυβ Νῆα- 
βίςυβ Ἰἀθιηὰθ ΡΠ] ΟΒΟρΒυ8, ἰρβίυ8. σὐΥ- 
Ῥογῖβ ἰῃἰεηζίοτιεπι αφαδηνάαπ), νϑίυς ἴῃ 
σαπίυ οἱ Παϊθα5, αὐᾶς Βδυοπῖαᾷ αἰοίΓΥ : 
50 δχ σογροτίβ ἰοϊϊ8 πδίυτα οἱ ἤρωγα 
νατΐο8. τηοΐα8 Οἰετί, ἰππιηδπὶ ἰπ σαπία 
80Ππ05. Ηἰΐς 80 δγιϊβοῖο 8.0 ποῃ τεοεϑ- 
510; φἱ ἔδηγεπ αἶχὶξ δἰϊχυλά, αιιοά ἐρϑοπα 
4816 δββοῖ, οσϑί πιαϊο δηΐθ εἰ ἀϊοίυπι οἰ 
δχρ]απαίστη ἃ Ρ] ίοπθ" ιν ροβίγοσηβ 
δὰ Βαης Ῥμϑάοπϊς ἀϊβρυϊδιίϊομεπι τοΐε- 
ταυπέτγ, τεσεϊαθα!θ Πα θϑαπΐ οαρίοϑιθη ΡΥῸ 
εαρίαπαΐξμηι, θὲ ἴογίθ βίο οἱἐπν μαυθτῖπί, 
Επὶε δαΐθτη 11 να! κΆγῖ8 πιὰ] οταπι 8η]- 
αυΐία8. ορίπίο, απέγπαηι 6886 παγηιοπίαηι: 
οἱ Ῥυιπδροτίοῖβ, πηαχῖπηδ πυιιδῖσα βῃαθὶο- 
βἷβ, ρίδουϊε : εἰ ἘΠΗΘογαίοβ ἀθ6 56 ἕδίευσ 
δ. 40. Ἐπ Ατιβίοίε!οβ θϑδν συῃζοΐδηβ ἐδ 
Απηΐπιϑ 1, 4. ἱπαυϊξ: Καὶ ἄλλῃ δέ τις 
δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς, πιθανὴ μὲν 
τοῖς πολλοῖς, καὶ οὐδεμιᾶς ἥττων τῶν λε- 
γομένων, λόγους δὲ ὥσπερ εὐθύνας δεδω- 
κυῖα καὶ ἐν τοῖς ἐν κοινῷ λεγομένοις λό- 
οι" ἁρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν τινες λέ- 
γουσι" καὶ γὰρ τὴν ἁρμονίαν κρᾶσιν καὶ 
σύνθεσίν τινα ἐναντίων εἶναι, καὶ τὸ σῶμα 
συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων.--- Ηἱ ἐπ σοπεπεμρὶ 
φεγιποη 68 εἰἰοεΐ ἰαατυπὶ Εὐχοιειϊοὶ ἰπ ἀϊΐα- 

Ἰορο Ἑυάεπιο, δὲ ποιηϊπαίτη ἰδϑίϑ! ὩΓ 
ΒΠπρ] οἷν ἐπ Αὐβίος, ἀε Απίπιὰ ἴ, Ὁ. 14. 
Α. ἐν κοινῷ δὲ λεγομένους λόγους, τοὺς 
συμμέτρως καὶ τοῖς πολλοῖς ἠρωτημένους 
καλεῖ, αἰνιττόμενος μὲν ἴσως καὶ τοὺς ἐν 
Φαίδωνι, λέγων δὲ καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὑτοῦ ἐν 
τῷ διαλόγῳ τῷ Εὐδήμῳ γραφέντας ἐλεγ- 
κτικοὺς τῆς ἁρμονίας, ΟἸγπιρίοαοτ. ἱπ 
Ῥμεά, Οοά. . Ρ.91. Ὅτι δ ̓ Αριστοτέλης 
ἐν τῷ Εὐδήμῳ οὕτως ἐπιχειρεῖ" τῇ 
νίᾳ ἐναντίον ἐστὶν ἣ ἀναρμοστία' τῇ ψυ- 
χῇ δὲ οὐδὲν ἐναντίον' οὐσία γάρ' καὶ τὸ 
συμπέρασμα δῆλον" ἔτι" εἰ ἀναρμοστία 
τῶν στοιχείων τοῦ ζώου νόσος, ἡ ἁρμονία 
εἴη ἂν ὑγίεια, ἀλλ᾽ οὐχὶ ψυχή. ϑυθ]υῃ- 
σὶε ἀείποορβ βαπιπιϑ5 γρυταθπίογυτα ἰοοὶ 
ποδὶβ οἰϊδ ἀθ6 Απ. ᾿. 4. ΨιΔεΕΙῸΣ νετῸ 
Αὐἱβίοί. ἰπ Επάθπιο δυὺ ἀἰνοτβὶβ ρϑγβομῖβ 
ἴῃ αἰγααυθ ρατίϑιη αἰβρυῖθθβα: δὲ Πα 
τιοάο ἐχ ΟἸγιιρίοάοτο δἰ δἕσπι ΔΥΡΌΠΙΘΤ- 
ἴυπι ρτὸ Ῥ]αΐοπα αἰεραίαητ5 ἔυϊεθ : Βος 
αὖ ΑἸοχαπάσο Αρμτγοάϊβ, Οοιμπιθηΐ. ἴὰ 
Τορῖς, Απηϑδιοῦ, ἵν. Ρ. 108. σοπίσατίδυῃ 
Ῥδγίοπι ἐποπε 5 : μή ἐπεὶ ̓ ὐματὶ μὰ 

μοστία ἐναντίον, ψυχῇ δὲ ὁ σ- 
μόν ἐναντίον, οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ ἁρμονία" 
ὡς Πλάτων ἐπεχείρησεν ἐν τῷ Φαίδωνι" 
οὕτως δεικνύοι τις ἂν μὴ οὖσαν γένος τὴν 
ἀρχὴν τοῦ στοιχείου" εἴ γε τῇ μὲν ἀρχῇ 
ἐναντίον τὸ τέλος, τῷ δὲ στοιχείῳ οὐδέν 
ἐστιν ἐναντίον. Ἠυ}5 δυΐδηι οχ ῬΊμεο- 
ἄσμθ δάνογθυβ ϑ'τητηΐϊδπὶ αἰθρυϊδιϊου θ 
οἈρὶα βυτπιπιδίῖπὶ τεΐεγὶ Νι ϑηγεϑὶῃβ8 (6 
Ναίατα Ἠοπιϊηὶβ ΟΡ. ἰΐ, Ρ. 68. τι. 

ἔχει οὕτως ἔφη] ϑ8.1΄6 ϑῖοῦ. γεν ά, Β, 
Ψεσβὶο βίουϊα, γυϊρο Ἔχειν οὕτως ἔφη. 
γυττ. 

τὰ μὲν ἁρμονίας ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς} 
Νὸῆ βαι8β ἀρρᾶγεὶ δουπηθη ἴῃ σΌΙΆρΒΓα- 
ἄοπο ϑἰπυπιῖεξθ οὐπὶ ΒΕ δπα Ηδτπιοπία, 
δὲ σερϑεῖϑ σαπὶ Οδατοὶ Ηδγπιομῖθ. Ἐοχ- 
18.856 τοξοστίγ δὰ ἀτθδπὶ ἘΠ θδ5 δὲ ἄγοι 
Οδάπιδαι : ἐπ 80 ΑἸρῃϊοπθ {Ὑτὲ8 
σαπῖωῃ δὲ δαγπιοηΐη σοπβϑίγασίξδπι, ταὶ ΠῸΒ 
πιυηλέαπι αὐᾶπι ἄτοθῖη ἃ Οδόπιο Ἠδττηο- 
τἶδα πηδεὶίο σοπα δπι ; δὶς Θ᾽ πιπιῖθβ ἄσρτ- 
τῃθῃΐυπῃ ταΐπ8 ἥτπιαπι 68κ6 ἀθᾶτα Οθδ6- 
1ἴ86, Ἐοχίαβϑθ ὑχουδπάδ, αὐ ἀἰχις δὰ 
μ. 1. Τλδοίθηυβ : “αἰ Ατπρῃίου {γτὲθ Πδτ- 
ἸΠΟ ΪΆ πυχοβ ἘΒΟ άτυτη οοπδιϊίυϊε, εἷος 
Κ᾽ πιηιΐϊδ5 Βαιτηοπΐα πιιδ Πυ πᾶ 05 8 ΠϊΠ|95 
πηχῖε: εἰ, υὐ Οδάπιυβ 581|5 ἀσπεθυ5 



ΦΑΙΔΩΝ, 1185 

ὡς ΣΠΤΩ ἦν ἁρμονία ξυγκειμένη, πρὶν ἐκεῖνα εἶναι ἐξ 
ὧν ἔδει αὐτὴν ξυντεθῆναι.Ῥ ἢ ἀποδέξει; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες. Αἰσθάνει οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ὅτι ταῦτάϑ σοι ξυμ.- 
βαίνει λέγειν, ὅταν φῆς μὲν εἶναι τὴν ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς 
᾿ἀνθρώπου εἰδός τεῖ καὶ σῶμα, ἀφικέσθαι, εἶναι δ᾽ αὐτὴν 
ξυγκειμένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων; οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γέ 
σοι τοιοῦτόν ἐστιν, ᾧ" ἀπεικάζεις, ἀλλὰ πρότερον καὶ ἡ 
λύρα καὶ αἱ χορδαὶ καὶ οἱ φθόγγοι ἔτι ἀνάρμοστοι 
ὄντες γίγνονται, τελευταῖον δὲ πάντων ξυνίσταται ἡ ἄρμο- 
νία καὶ πρῶτον ἀπόλλυται. οὗτος οὖν σοι ὁ λόγος ἐκείνῳ 
πῶς ξυνάσεται,' Οὐδαμῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας. [8. 94.] 
Καὶ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, πρέπει γε, εἴ πέρ τῳ ἄλλῳ λόγῳ, ξυνωδῷ 
εἰναι καὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. Πρέπει γάρ, ἔφη ὁ Σιμμίας. 

ο ξ. ἈΔΈΦο.---Ρ ξὶ ἸΓΞΥΦΟΟΘΗΙ,.---ἢ ὅτι ταῦτα ἘΓΛΟΈΘΗΙ, οἱ ρὲ Ὑ οἵ σον ΞΕ: 
α ΄ 

ὅτι οὐ ταῦτά "ς.--" γε Ἅ, γε Π.--- ὃ ΠΥ εἰ ΡΓΙ 731.---Ξ ξυνεσεται Ἵ, ξυνίγεται 8.---- 

ὑἱβ ἐξ ἐρδιωὴ αἀἰσεπέεηι: ἃ ἐδ ἔρδο αἰσοπίς 
μῆς μετὰ 5ῖο ἴπ ἥπθ ᾿ὰ}5 δ. οἱ 8, 48, 
εἴ ΕΓ γρῆτ, ρΡ. 51. Ο. οὕτως ἡμῶν τε 
αὐτῶν ἀποδεχώμεθα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν 
μόνον φῇ τις τὶ ἔχειν οὕτω, ξυγχωροῦν- 
τες ἔχειν. Υ υττ. 

ἀποδέξῃ γε σαυτοῦ λέγ. ΤυΡ. αὐτοῦ. 
1ωο αὑτοῦ. Τοασυθπαϊ 1ά6πὶ δὲ ρϑπὰβ 
δ. 564. ἀνάγκη οὖν μοι--- μήτε ἐμαυτοῦ 
μήτε ἄλλου ἀποδέχεσθαι λέγοντος εἴο. 
ᾧ. 104, ὅσγε οὐκ ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ 
οὐδὲ ὡς---δύο ἐγένετο. Ἠεινο. 

ὅτι οὐ ταὐτά σοι ξυμβαίνει λέγειν 
Ἐεοϊρίοπάυμι νοι ταῦτα ἤκξς, ρτὸ ταυ- 
τὰ εαἴθπι, αυοὰ ἐδπιθγα τεοορὶ Εοσβίοσο 
ορβθουΐυβ, ϑβθηβιυβ δϑί, πὸ σομέϊηρ εἴ 
ἰδὲ μέδο ἀΐσεγδ, πον ἰἰσεδὶξ ΡῈΡ οοποῦϑ8α 
ἐὰ αβίγιπαγε ; ταῦτα Δα ῥῬτοχίπηδ ἀπίθου- 
ἄεη5 Οὐδαμῶς τοξοτοπάυτῃ, δὲ βαδαυάϊεη- 
ἄντ, πον ἐἶδὲ Ποονὴξ ἰᾷ αἀἴσογο, ἐδ πεὶίο 
πιοίο ἔο ργοϑαξιγιυπ. ΑἸΐὰ δϑὶ αἀἴνου- 
Β᾽ἴ85, αιιοΐ οὐ ἀθοβὲ 'π Ὑἱπά, Ο Ὦ Ἐ᾿ 
Ψοπεῖ, Δ, Βίοῦ, αὐ ῖ νοτὰ 51 ἰθεῖο, 
βϑῃΐδητίδ οἷς βοοϊρίοπάδ οηΐ: δον δὴη6 
ἐρίειν, πδοῦ58ὲ εἰδὲ 6886 θα αἀἶδσεγο, ρΥΐμ8 
ευπϑεϊ ΐδεο παγγεοπίαηι, χαηι δα, θὰ φεὶ- 
ὑιι8. σομιροπὶ ἀονμογὶξ; 8ὶ αἰχονὶς απὶ- 
πῖαρ Γιιῖ586 εὐ οπι αἀπέθᾳιαηι ἵπι πονεῖπὶβ 
νιπαπι σογριϑαιο τεπῖγοί, [ιεῖθ86. ατΐθηὶ 
δα σογημοπίίαηι ἕὰ ἐδ, απ ποπάϊππ 
ἐδϑεπί. Ἰὐσχοαθο πιοάο σοπιπιοάδ εχίβεις 
βϑυίθηίία, ααππὶ οϑἰο μα ἰπηι5 : ἡπ060. ἴ6- 

Ρμκαά. 

πολίυγ, ξυμβαίνειν φῖ88. οοηϑβεφμὶ ἴδπι- 
αυδπι Θχ Ὀγβθιη 5518 800 ,θην : αἱ ΒΌΡΓΙΆ 
τα ῃ τ ἃ. 29, ἡ Ὑττ. 

αἰσθάνῃ οὖν ὅτι ταῦτά σοι ξυμβ. λ.} 
Ξο, ὡς πρότερον ἦν ἁρμονία συγκειμένη, 
πρὶν ἐκεῖνα εἶναι ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν ξυντε- 
θῆναι. Ἐχ Βά. ΑΙά. ἴῃ οδίθταβ ριορᾶρα- 
ἴυπι οὐ ἀηΐα ταῦτα ποὸπ δχίαϊ 'ἰπ Αὐρ- 
ΤΡ. Ῥατγ, πϑαια ἴῃ βὺο ὀχθιηρίατὶ Ἰὰ τὸ- 
Ρθηι ΕἸοίπυβ ἔα Βῶσ νοτγίοηϑ : απὲπιαά- 
τοτεΐβ ἐρτξν, οὐρὶ ἐθ ἰά φοπβέετί, φιαη- 
(ὁ ἀἰοὶβ εἴς. 5ουιβαπι αυΐθπι 118. 1] ρετ- 
φ τ, αὐ να] οπιπίαηι Πργοτγαπι 80 γα ρῚ}5 
σοιηρτοθδίατῃ Θαραηροπάμμη ἔοσεί. Θαΐ, 
τοίθηίο οὖ, ταυτὰ Ἐογβίοτ! ἴαββὰ εἀΐάϊε 
ΕἸβομοσ. ρσὸ σύμφωνα ἢος μοπὶ ροίυΐδβ86 
Ρυίΐαθαῖ, Ηξινῃ. 

οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία] 
γιοπΐα ἑαίε ἐἰδὲ 68ὲ, ρα ἐδὲ μιὰ οἱ 
ἐαπν ΠΟὨΡαγα8. τοιοῦτόν ἐστιν ᾧ ἀπ. 1. ε. 
τοιοῦτόν ἐστιν οἷον ᾧ ἀπ, ἀε φρ. 1. ρ. 
349, [), τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος αὐ- 
τῶν οἷσπερ ἔοικεν. ΝΙδὶ αὐἷ8 ᾧ μτὸ ᾧ 
Ροβίξωτ ρυϊοῖ, δὰ ἀπεικάξεις Ξα Βλ ΟἾ 68 
αὐτὴν (τὴν ψυχήν.) Υ. ποῖ, δὰ ΟοΙρ. 
Δία! ρσὸ ᾧ Τὸν, ὅ. Ηξινν. 

ἀπόλλυται] Αὐς. ἀπόληται. ΕΊΒΟΝ, 
οὗτος οὖν σοι ὃ λόγος} 8ὃ. ΄ὐυπὶ αὐχὶξ 

Θ᾽ νην 5, ἀπίπηατα πϑγιηοπίλτη αακπίᾶπι 

6536, ἐκείνῳ Ες. τῷ τὴν μάθησιν ἀνάμνη- 
σιν εἶναι ἢ. 92, ἤΕινΝ». 

Νέεηιιε ἐπὲπι ἢ αΓ- 

2Δὰ 



1, ", 76. 

180 ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

Οὗτος τοίνυν, ἔφη, σοὶ" οὐ ξυνῳδός, ἀλλ᾽ ὅρα" πότερον αἱρεῖ 
τῶν λόγων, τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι ἢ ψυχὴν" ἁρμο- 
νίαν; Πολὺ μᾶλλον, ἔφη, ἐκεῖνον," ὦ Σώκρατες. δὸε μὲν 
γάρ μοι γέγονεν ἄγευ ἀποδείξεως ἐτὰ ' εἰκότος τινὸς καὶ 
εὐπρεπείας," ὅθεν καὶ τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις" ἐγὼ δὲ 
τοῖς διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύν- 
οἰδα οὖσιν ἀλαζόσι, καὶ ἄν τις αὐτοὺς μὴ φυλάττηταε, 

5. σοι οπὶ ρΓ (.-- ἣ τὴν ψυχὴν Φ8.---α ἔφη ἐκεῖνον ἌΞΥ, ἔφη ἐκεῖνο ΠΙ, ἔφη οὐ Οὶ : 

ἃ. 94. σοὶ ξυνῳδὸς} ϑῖπε οὐ Β85. 2. 
Ἠξιν. 

ὅδε μὲν γάρ μοι γέγονεν ἄνεν ἀποδείξ- 
εως, κι τ᾿ Χ.] Πας ἐπΐπ ταῖῖο φεϊλὶ ἀσοῖ- 
ἀΐέ βδἴπε ἀενιοπδιγαξίονε, Ῥεῦ φιαπάαηι 
νετὶ διε ἰμαΐπεπι δὲ δρεοίενα ; ἐρῸ ὑϑτὸ 
Ταϊοηέβ, μι εὰὶ υετὶβἰπιδ δι; ἀεπιοη- 
δἰγαίξίοηεβ ἀμοιπέ, βοῖο ε886 ὑαπαβ, εἰ, 
πἰδὶ φιυὶβ εὰδ οαὐεαΐ, υαϊάε ἀεορρέγιοο8--. 
Αππηδάνετγαπίων οἱ εἰκότες λόγοι τερτθ- 
Βιδηβῖ, υὐ ἰη ΤΗθαῖ, ρ. 123. Α. ἀπόδειξιν 
δὲ καὶ ἀνάγκην οὐδ᾽ ἡντινοῦν λέγετε, ἀλ- 
λὰ τῷ εἰκότι χρῆσθε" ᾧ εἰ ἐθέλοι Θεόδω- 
ρος, ἢ ἄλλός τις τῶν γεωμετρικῶν παῖ 
μένος γεωμετρεῖν, ἄξιος οὐδ᾽ ἑνὸς μόνου 
ἂν εἴη" αὐτὸ ροκρίγθπια γοίθγιπίυσ 8] ρσο- 
νεγῦζατ πδίαπι ὁχ Ἡοπιοτίοο 1], Θ. 234. 
νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἑνὺς ἄξιοί εἰμεν “Ἕκτορος, πο- 
ἑδῖο ποίυΐ5 ἰὼ Ερίδι; Οτς, 9ὰ Ὁ, . Ρ. 29. 
Ἐπινγά. Ρ. 228, Ο. σοφοὶ δὲ ἡγοῦνται 
εἶναι πάνυ εἰκότως---πάνυ ἐξ εἰκότος λό- 
γου. ἘΡ, ᾿Αλλ᾽ ὅγε λόγος ἔχει τινὰ εὖ- 
πρέπειαν τῶν ἀνδρῶν. ΣΩ. Καὶ γὰρ ἔχει 
ὕντως, ὦ Κρίτων, εὐπρέπειαν μᾶλλον ἢ 
ἀλήθειαν. ϑδιιπὲ δυΐδιῃ εἰκότα τ δίοτγαπι, 
αἵ ποίΐδτωγ ἴῃ ῬΠΡιίν, Ρ. 358, Β, 355. Ε, 
τὸ παράπαν γὰρ οὐδὲν ἐν τοῖς δικαστηρί- 
οι τούτων ἀληθείας μέλειν οὐδενὶ, ἀλλὰ 
τοῦ πιθανοῦ" τοῦτο δ᾽ εἶναι τὸ εἰκός, ᾧ 
δεῖν προσέχειν τὸν μέλλοντα τέχνῃ ἐρεῖν" 
οὐδὲ γὰρ αὖ τὰ πραχθέντα δεῖν λέγειν 
ἐνίοτε, ἐὰν μὴ εἰκότως Ἶ πεπραγμένα" 
ἀλλὰ τὰ εἰκότα, ἔν τε κατηγορίᾳ καὶ ἀπο- 
λογίᾳ' καὶ πάντως λέγοντα τὸ δὴ εἰκὸς 
διωκτέον εἶναι, πολλὰ εἰπόντα χαίρειν 
τῷ ἀληθεῖ" τοῦτο γὰρ διὰ παντὸς τοῦ 
λόγου γιγνόμενον τὴν ἅπασαν τέχνην 
πορίζειν. Οοηϊογαίυγ Ατίβῖοι, Βδι, ἢ, 
20. Αα Αἰεχδπός, 7, [ἰδηὰα Ὁ τοῦ 
᾿πι6 1 1 1} 5. ἤᾶπο σαϊζομποπι Δθ)υά ἴσαι 
Ριωιΐη, Εππη, νἷ. ν, 1. Ρ. 661. (, συλλο- 
γίξοιτο ἂν εἰκότως, δὲ εἰκότων εἰκότας 
καὶ τοὺς συλλογισμοὺς ποιούμενος. Ῥτοοΐ. 
ἰη Ευο!άοτα 11, ρ, 58, καὶ ὁ παρὰ τῷ 
Πλάτωνι Σιμμίας (φησὶ) ὅτι τοῖς ἐκ τῶν 

εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις σύνοι- 
δα οὖσιν ἀλαζόσιν. ϑϑἰπιρίο. Οὐπιμα, ἐπ 
Ατϑί, ἀς ὕα]ο, ἰδ. Ρ. 96. 6. Αἴ, υδὲ 
ΟΡῸ8 δϑὶ νϑηβι τυ άϊπθ, ἰδυ δίας ὅ εἰ- 
κὼς λόγος ν. «. Τίτδοο Ρ. δ26, Ο. Η, ε΄ 
οὐ ἀληθείᾳ σοπ)αηρίτατ, αἱ ἃ ῬΙυἴδτγοδο 
Ὑμ68, ἢ. 1. Β. Ηοπι, Ρ. 36. Β, τι. 

εὐπρεπείας] εὐπρέπεια οἱ εὐπρεπὴς, 
υδυγρδίαμ 46. ὁσαϊιοπίβ Ρτο ΒΒ δῖ δὲ 
ΒΡΘΟΙΘ, ἐχβίδηϊς ἰπ Τμσγα, 111. 11. εὐπρέ- 
πεια λόγου. 838. τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου 
ἐκπονήσας παράγειν πειράσεται" ἴπ ἤπο 
νὴ. 109. Ἐυπρ, Οτοδβίῖ, 1145. Ὑτοδα, 
951. ίοηγϑ. Η5]. τί Ἀπιθῖ. ἰχ. δΔη- 
μοσϑένης διδάσκει ἡμᾶς εὐπρεπῶς διαλέ- 
γεσθαι ἃ βοὐλεταίτις. ῬΙαίατοῖ), ἰδτο ἀθ 
ἄφθοςσπι τδιοῦθυβ, ἀ6 Απερηοπῖς, ἢ, 832, 
Ε. ἔστι δὲ ἐν τοῖς λόγοις ἀκριβὴς καὶ πι- 
θανὺς--- τοῦ εὐπρεποῦς μάλιστα στοχαζό- 
μενος, Αηϑιϊα, ἰ, ἱ. ρ. 427. 628. ἰ, 1. 
Ρ. 128. ἡ υτυ. 

ξύνοιδα τι] συνειδέναι τινί τι, χαοὰ 
Ῥτορτίϑ εβῖ, αἰἐφεία σαι αἰΐφιιο βοῖγε, αἰΐ- 
σε αἰϊοι)β τοὶ οοηϑβεῖμηι 6886, τατὶοτα 
ἀ81 Ροπίτυσ ῥτὸ αἰξφιά ἐξ αἰΐημο βεῖγε. 
Χρϑρορὶν, Μϑιη. ὅοοτ, ᾿ϊ. 7. 1. ἐρῶ δὲ καὶ 
ἐν τούτοις ἃ σύνοιδα αὑτῷ" αἀἴσίωη αμέεηι 
εἰ ἐπ πος βέπετε δὰ, μι (δ ἔρβο 8εῖο. 
Ἰβοοταῖ, Ατοϊϊάβπιο Ρ. 229. συνειδότες 
᾿Αθηναίοις ἐκλιποῦσι τὴν χώραν ὑπὲρ τῆς 
τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἐλευθερίας" φιίοι 
βοίαπιμβ Αἰπεπίρπβεβ, ῥγὸ ἰἰδενίαίε οσὐἰε- 
τοῦ ΟΥ̓ατογιση, Ῥαϊγίαπε τοὶ εἶδδρ, 
Αὐδορδρίοα Ρ. 2561. σύνοιδά τε τοῖς 
πλείστοις αὑτῶν ἥκιστα χαίρουσι ταύτῃ 
τῇ καταστάσει" ϑ8εῖο ρίδγοβαιο ἢθο τοόγπι 
δίαϊι πον ἀεϊεοίατὶ, Ὠΐϊο Οιγυβοβῖ, ΟὖἊς 
ΧΧΧΙ, Ὁ, 392. 1), Θεόφιλυ----συνειδὼς 
ὑμῖν τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν, οὐ χρημάτων, 
ἀλλὰ νοῦ καὶ συστάσεως. ῬΊυτα δὰ Ρ]υ- 
ἰδγοιαπι ἀηποίανίτηιβ, Ηοου ἰρίτατ ῬΊι8:- 
ἀοπῖϑ ἴοοο, πα} }ἃ εβὲ ταῦο αὐδτα ἐξαπα- 
τῶσι, ρυϊϊυβ ἀδοὶρίμπξ, αὐυδιῃ ἀεοσὶρὶεπϊ- 
ὑμα, ναϊεαὶ, ἥυττ. 

ἀλάζοσι] ἀλαζὼν, ταπμδ, }αοίαίον, 
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δὴν τὰ Κάδμου, ἔφη, ὦ, Κέβης, πῶς Ἰλασόμεθα" καὶ τίνι 

λόγῳ; [δ-. 100.] Σύ μοι δοκεῖς, ἔφη ὁ Κέβης, ἐξευρήσειν" 
Νβ ἑ ἈΝ ἮΝ πῃ Ἁ ξ ’ὔ ν θ » 

ΤΟΎΤΟ, γοῦν Τὸν λογὸον ΦΌΡ προς Ζῆν αρμοονίῶν αὐυμῶστως 

μοι εἰπες ὡς" παρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγοντος ὅτε 
3 »"Ὕ5 ᾽ 

ἠπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον εἴ τι ἕξει τις χρήσασθαι" τῷ λό- 
“-᾿ Ν 3. κἂἋἂλ , 

γῳ αὐτοῦ: πάνυ οὖν μοιὃ ἀτόπως" ἔδοξεν εὐθὺς τὴν πρώτην 
᾿" » δ “ἌἔσἔἘοΘΠἘέἐκιου "κι δὰ Ὁ ἢ 
ἔφοδον οὐ δέξασθαι τοῦ σοῦ λόγου. ταὐτὰ δὴ" οὐκ ἂν θαυ- 

---ἰ ἱλασώμεθα Δ.---" τοῦτον ΓΔΛΦΟΈΘΗΙ1,.----" ὃν Ο.--- πρὸς ΟΤὰ Ἐ'--- τῆς ἀρ- 
μονίας Ἐ.--Ν εἶπας Τ'΄--ὦ ὡς Ἴ1.--- ἕξεις, οτοῖ980 τις, ᾧ.--Ὦ χρῆσϑαι ΤΟΈΗΙΙ,.-- 

Ὁ οὖν μοι ΓΔΦΟΘῊΙ,9, μὲν οὖν μοι ἽΓΠῪ, μέντοι Ἐ : μοι οὖν "-.---" αὐτόπως Ἡ.--- 

ἀτγδοοηῖβ Ὠοταῖποβ σεπογανὶξ πιοχ ρϑγεῦπ- 
63, 510 βὺ8 βΒοπίθπιϊα Οαῦε8 δηΐπιοβ ᾿Ὁ- 
ἹΠΆΠΟΒ ΡαΥϊζογοβ ἤηχὶῖ.᾽ 7αναὶ ΟἸ γπι- 
Ρίοάοτί βομ 8 Δρρόπεσθ, Οοά, 1, ῥ. 88. 
μυστικὰ αὐυάθπι, υἱ 5βοἰδῖ, 584 δάβρειβᾶ 
μυθικοῖς ααϊδυβάβπι ποὴ δὐή]οϊεπάϊβ : 
“Ὅτι μέμνηται τῆς Θηβαϊκῆς ἜΚΨΗΝ τοῦ 
θεοῦ, ἐνδεικνύμενος ὅτι ἐστὶ νοεῖν καὶ 
χωριστὴν ἁρμονίαν, ὡς τὴν "Ἄρεως παῖδα 
καὶ ᾿Αφροδίτης'" οὕτω γάρ πως καὶ ἡ ψυχὴ 
λέγοιτο ἂν ἁρμονία, κατὰ τὸν Τίμαιον" 
ἱλάσασθαι δέ φησι τὸν θεὸν τὸ εἴδωλον 
χωρίσας ἀπὸ τῆς ἀληθοῦς ψυχικῆς ἅρμο- 
νίας, ἢ ὅσον γε ἐπὶ ταῖς δόξαις τοῖς πολ- 
λοῖς καὶ ἣ θεὸς χωριστὸς εἶναι δόξειεν 
ἁρμονία, τί δὲ δὴ τὰ Κάδμου, πῶς ἱλα- 
σόμεθα: ἣ Κάδμος μὲν ὁ ὑποσέληνος κόσ- 
μος, ὡς Διονυσιακός' διὸ καὶ “Ἀρμονίᾳ 
σύνεστι τῇ θεῷ" δηλοῖ δὲ καὶ ὁ Πείσαν- 
δρος θεολογῶν τὰ κατὰ Κάδμον ἐν τῷ 
μυθῷ, ἐν ᾧ φησὶ τὸν Κάδμον ὑποτίθεσθαι 
τῷ Διῖ, πῶς ἂν καταγωνίσαιτο τὸν τυ- 
φῶνα" αἱ δὲ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα Διονυ- 
σιακὰ ποιοῦσι" Σεμέλη μὲν τὸ πῦρ, ᾿Αγαύη 
δὲ τὴν γῆν, διασπῶσα τὰ οἰκεῖα 
ματα Ἰνὼ δὲ τὸ ὕδωρ, ἐνάλιος οὖσα" καὶ 
Αὐτονόη δὲ τὸν ἀέρα ἡ λοιπή" ἱλάσκεται 
δὲ τὸν Κάδμον, ἀποδεικνὺς τὴν Ι 
πάμπαν ἀθάνατον" καὶ τόδε τὸ πᾶν οὐ 
θνητῶν μόνων οὐσιῶν, οὐδὲ μακραιώνων 
δεκτικὸν, ἀλλὰ καὶ παντάπασιν ἀθανάτων. 
Οείθταπι ἰη βάθη που θυ5 ἀἰοίοσί τα 
ἐθεῖϊξ Βιγαϊομίσυβ, ἰθβίε ΑἸΠεπθο, γῇ]. ἢ. 
850. Ε. τὸν Φάωνα δὲ ἔφη αὐλεῖν οὐχ 
“Ἁρμονίαν, ἀλλὰ τὸν Κάδμον. υττ. 

τὰ μὲν Αρμονίας} 171 τὰ ὑμέτερα εἰ τὰ 
ἐμὰ μτο ὑμεῖς εἰ ἐγὼ μῬοβὶία ε νυϊγϑῆ 
βυπὲ δὰ (ἀφ Τορα. ἱ. Ρ. 643. ΔΑ. τὰ μὲν 
τοίνυν ὑμέτερα ἀκούειν, ὡς ἔοικεν, ἕτοιμ᾽ 
ἂν εἴη" τὰ δ᾽ ἐμὰ βούλεσθαι μὲν ἕτοιμα, 
δύνασθαι δὲ οὐ πάνυ ῥᾷδια), ᾿ία ἢ.]. τὰ 
“Ἁρμονίας ἰάοπι ἔετθ οδὲ αυοὰ 'Αρμονία, 
ΘΌΒΡΙΟΡΌΟΙ βοασίτατ ἵλεα, ρτορπαπιὶ ἀὁ 
Ῥγορίἑϊο ἀδονπε περιεῖπε Ὑοσλιμα υτὰ. 

Ν πηι αια Ἀ, 1, πιο! ρίίυν, ποίδ εβὶ 1118 
ΓΟ ὐδάπι υχοτ, γοπειῖθ Μαγιίίβαθε ἤἰϊα 
Αρο!Ἱοᾶ. ΒΙ0]. 111, 4. 2. απηοηίΐδπι 
δυΐθιι ὕδπς ΤΒΟθαπατ 88ι}8 ρἰδσδββα 536 
ἀϊοῖς ϑοοταῖθϑ, αὐοηῖδπι οἰενανὶς 1Π|δῃὶ, 
αυδπὶ ΤὨΘθαπυβ Ἰη]δοοταὶ β:πιτηῖαβ, ἀὰπὶ 
δηΐπνυτα σάτα πδπηοηΐα σοπιρδιδῖ, ἃΘ 8πὶ- 
ταοτατα ἐπα πι τ Πἰδέθ ἀυ δἰ δέϊοπϑιι, Ηἰπὸ 
δα αἰέεγϑιι ἐΠΠ|6π) Οερεῦβ ἰάθη ΤΕ ΌδΩΣ 
ἀτδηβίζυστο βροπίθ 806 (δαπιΐ οβξεσθθαδὶ 
πιδπίϊο, ἱπ ηυ8 ἰπϑρίθ διρυϊδίιϑ δβδὲ οὐτὰ 
Ῥϑδοετῖο Θ8[1ο, φυοὰ πιΐτογ, βυθδςοι Απ- 
εἶα 7υάιο!, Εοτβέθυ, Ηξιν». 

δ. 100. θαυμαστῶ----ὡς] ΑΠγιμα ηιαπε, 
δἱ δος Ῥίαιοπίοι θϑὲ σοπβασίαα πί8 ; ο, δ. 
48. ὅ8. ὍὉοηνῖν. Ρ. 326. Ε, Θαυμαστῶς 
δοκεῖ, ὦ ̓ Αγάθων, ὡς ἀνάγκη εἶναι. τ 
ἱ. Ῥ. 411. (. εὖ οὖν λέγει θαυμαστῶς ὡς 
σφόδρα. Ἐρΐδβι. χἱ!. ἰπίεῖο : Τὰ μὲν παρὰ 
σοῦ ἐλθόνθ᾽ ὑπομνήματα θαυμαστῶς ὡς 
ἄσμενοί τε ἐλάβομεν---- 81ο θαυμασίως 
ὡς Τυοαῖ. Ρ. 120. Ὁ. δ υττ. 

ὅ,τι ἠπόρει] 81ς Ιοροπάυπι νἹάεταί Εοτ- 
βίδσ. ρχὸ νυἱραίο ὅτε. Ηξινν. 

εἴτι] Ταῦ. ὅτι. πιαῖε. Ὑ᾽δοίυν ρἴου- 
βεβ εδδε. Μοχ Αὐυξ-. χρῆσαι. πηλίε. 
ΕἸΒΟΗ. ! 

εἴ τι ἕξει ([. ἕξοι) τις χρήσ.] ϑὲ φιιὰξ 
λαύογεξ φυοὰ ε)ι5 {ασεγεξέ αγρωπιεπέα- 
ἐΐοπο, ἱ. 5. εἰ 4υ]8 ἱπάε 86 δχίγίοδγθ δὲ 

8. 68, τί γὰρ ἀφύκτῳ ἐρωτήματι, 
τὸ λεγόμενον ἐν ι συσχόμενος, ὅταν 
ἐρωτᾷ ἀνέκπληκτος ἀνὴρ εἴς. ΜΊΓΟΥ δὰ- 

Ἡξινῦν 
πάνυ οὖν μοι ἀτόπ.] 1ἴα Αὐρ. εἰ Ῥατ, 

Ψψυϊρο Πάνυ μοι οὖν ἀτ. Τυν. Πάνυ μὲν͵ 

οὖν μοι. 8.185. 2. Πάνυ μέντοι οὖν. ϑίερδ. 
Ρτὸ νδζ. ἰεοῖ. πάνυ μέντοι ἀτόπως. ἥξειν. 

ταυτὰ δὴ οὐκ ἂν θαυμ.)] Ἑαάδνα ποὴ 

ταγαδοῦ δὲ (απ (ἰ. 6. Τηθ18) φμοῆιδ 
αν ἑαϊϊοπὲ αεεἰάεπὲ, αἱ ρτῖπνο βίδειπι 
ἰοῖα ἰυο οοποὶάδι ; ταὐτὰ ΡΙῸ ταῦτα εχ 
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μάσαιμι καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον εἰ πάθοι. Ὦ ᾿᾽γαθέ, 
ἔφη ὁ Σωκράτης, μὴ μέγα λέγε, μή τις ἡμῖν βασκανία 

πὲριτρέψη τὸν λόγον τὸν μέλλοντα" λέγεσθαι. ἀλλὰ δὴ 
ταῦτα μὲν τῷ θεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ ᾿Ομηρικῶς ἐγγὺς 
ἰόντες πειρώμεθα εἰ ἄρα σι λέγεις. ἔστι δὲ δὴ τὸ κεφά- 
λαιὸν ὧν ζητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχθήναιβ ἡμῶν τὴν ψυχὴν 

ἀνωλεθρόν σε καὶ ἀθάνατον" οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ μέλ- 

λων ἀποθανεῖσθαι, θαῤῥῶν' τε καὶ ἡγούμενος ἀποθανὼν ἐκεῖ 

ε ταυτὰ δὴ 5, ὥστε Δ: ταῦτα δὴ ς.---ἃ ἡμῖν 1,: ἡμῶν "-ς.---ε τὸν μέλλοντα οἵὰ Ὑν, 
- ἰ ἔσεσθαι ΓΛΠΕΗΤΙ, εἰ (ἴῃ τὰρ ροβίίο λέγεσθαι) ἍΞΟ.---ξ ἀποδειχθῆναι ᾧ.--- 
Ὁ ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώλεθρον ΦΊ.---! θαρρεῖ Ο. τε καὶ οπι (9.-:-ὁ εἰ κἀὰ ἘΠΥΎΦΟΙΩ. 

Αὐυρ. εἰ ΕἸοὶπὶ νϑιβίομα τεροβιιογαί ἴδῃ) 
ΕἸΒΟποτ, ΗῈΕῚΝ Ὁ. 

μὴ μέγα λέγε, μή τις βασκανία] ΑἸ]ὰ- 
αἷς δὰ ἑββοϊμαπν νεΐοσυμ, αὶ δεραὶ ηἱ- 
τηΐα ἰαάς, ἴ{π46 γί. Ἐο]. νἱῖ. 27. 
“Αὐἱ 51 Οἱ τὰ μ᾽ δοϊταπι Ἰδαθαπῖ, ὑδοσαγο 
ἔγοπίειη ΟἸπρίίο, πὸ ναῖὶ ποσδαΐ πιὰ 
προ αίυχο,᾿ ϑογνίυθ δὰ ἢ". 1. " αυΐο- 
αὐυϊά αἰιγα πιουῖτατα ἰδυθαιατ, ἀϊοίξυτ ἴλ8- 
Οἰπδι!,᾿ ΒΑΘΟΑΥ Ποτθδ δα τϑρο!]θμάιπι 
ἐδϑοϊπυτη. ν. Τ θοογ, 14. 8. Ἰδίαυο (α- 
ΒΑ. οἱ Ἡοῖβκ, ἰΐον. Μαυτγοίθηι Ὑ᾽. 1. 
νἱϊ, 3, οθδθεὶ, δὰ Ηετοῦ. ἱ, 32, ρΡ. 1. 
Οε5η. δὰ ΟἸαυά, ἀες Ἀηρι, Ῥτγοβ. 111, 27. 
ὅοττι,. 

μὴ μέγα λέγε] Ηὶρρ. Με). Ρ. 101. Ε. 
Μήπω μέγ᾽ εἴπῃς. Ἡΐοπιετ. Οὐ. Χ, 287. 
8. Ἐυτβίοτο οἰϊδίυβ: Ὦ Πολυϑθερσίδη, φι- 
λοκέρτομε, μήποτε. πάμπαν Εἴκων ἀφρα- 
δίῃς, μέγα εἰπεῖν: ἀλλὰ θεοῖσι Μῦθον 
ἐπιτρέψαι" ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἶσι. Ἐπ- 
τῖρ. Ηετο, Ε, 1244, Ἴσχε τὸ στόμ᾽" ὡς 
μὴ μέγα λέγων, μείζω πάθῃς.. Μαρπίβεοξ 
νΘΤῸ εἴ Ξυρθιθ ἀϊοΐα βερυΐϊίυγ βασκανία, 
ἵ. 6, φθόνος, νἱπαάϊεία ἀϊνίηα, [)6ὰ Νϑπιο- 
818, Ἰτδηυθ ἴῃ ἀϊδρυϊειίοπο θεΐδην Αεἰταβ- 
λπι ἱηνοζαν Βοοστγαῖθϑ Εθρ. ν. ρ. 456. 
Ε΄ προσκυνῶ δὲ ᾿Αδράστειαν, ὦ Γλαύκων, 
χάριν οὗ μέλλω λέγειν. ϑίπι6 εβὲ [6ρ. 
ἦν. Ρ. Θ01. 00. κούφων καὶ πτηνῶν λόγων 
βαρυτάτη ζημία" πᾶσι γὰρ ἐπίσκοπος 
τοῖς πεμὶ τὰ τοιαῦτα Δίκης Νέμεσις ἄγ- 
γελοσ ἰτραυθηβ ΡΙαζαγοιιο ἰμα ἀδίατῃ, 
πᾶς Ποὺ. ργοψετθ ᾿πϑίαγ αἀϊοέυπι : 46 
4ὺο0 ἔγδβηνυβ ἀάδρ. ὁ Αὐταβεῖα Νοπιθβῖδ᾽ 
Ρ. 18δὅδ. δὲ “ΝΘ πρᾶρηδ Ἰοηυδτὶβ᾽ ρ, 
1487. εἰ δὶ υἱτυψαο ἘΘΠρΙαΐ5 Ἰσσυπὶ 
Βαδγηθβῖιβ, Ηΐηο 1 διϊπι Ἐδβοῖπιβ, οἱ 
βουτηυ ἃ “ Ριφῆβοιμο αἰχεγπι,᾽ ἱ, 6. βίηθ 
Ἰηνἀϊα : ἀθ ὰο Ῥδγθηβ 1,οχῖς, Ρίδαϊ, 
νοῦ Ργωβϑεῖπε. Ῥτὸ περιτρέψη Βαμηκ. 

- 

8] υἱὲ περιστρέψη.  Υττ. 
μή τις μῶν) Μααν ἡμῖν. Ἰοϊπάα 

Αὐυν. οἱ Τὰν. τὸν λόγον τὸν μέλλοντα 
ἔσεσθαι, οἱ νυἱραίαιπ παπιο ποπ Ἀγείε- 
τεῖ, Ἡξινὺ. 

ὋὉμηρικῶς ἐγγὺς ἰόντε] ᾿Ομηρικῶς 
δος δίοριμδηςβ ἐχρϊοδι, τὲ Ηοπιοτὶ ὉεΥ- 
δὲβ πἰαν', τὸ τοῦ .Ομήρου. υο βθβὰ ὡς 
Ὁμ. εἰπεῖν, Βογδὶ ἀεῦυεραί, Εβὶ μοί 
ἐπα ἴθ πιοάιηι ψμὺ ΗΝ ΤΊΒ ἀἰβιΓΡαΓῈ 
ϑοϊεὶ ἤος ἐγγὺς ἰόντες, ἀα ΒΟΒΕΠῚ 1} ἀ 
ἰπιρθία υδυγραηθ, Υ᾽, {Π|84. ἰν, 498. ν. 
611. Ἡειν». 

ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι)] ῬΡοβἔια8 ὑπερεῖ- 
πόι αὖ ἱπέετι ἐμ εἰ ἐπιπιογίαίεηι απὶηιὲ 
παΐμγαπε ἀἰεπιοηδέναγί, δὲ μιιοβορίλιβ ἐπ- 
ϑέανίε γυυνο Πάξηβ » Ῥοβέ τη Υ- 
ἐεηὶ ὑεαϊίονοηι 86 ἐδὲ γε ψιανῃ δὲ ἵπ αἰΐο 
οἱέα βέμετο (πὺπ εὸ αυο ΡὨΔΟΒΟΡΪ νἱ- 
νη} ἐγαηβασία «ἰαξε τπιυγοΥ εἰμ, ἨῸΝ 
ἐξηιοῦε βέμίέψις απὸ δὶξ βαμοίαπι πανὶ- 
ἐμ. Ααάτι πθο ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ βι- 
υὺς ἐτελεύτα ϑοογαῖεβ βιιπιηδιῃ υδ5ὶ Βὰ- 
ΡΘΠοΥἾβ τεροίθῃϑ αἰρυϊδιίοπὶβ, 8 50108 
ΡΠ οϑοροΒ ροβὲ τποτίθπι δὰ ἄθὸβ αὐΐγα 
Ὀδαίθαυς γίνετε ἀοουϊ, Ιλαυϊάυπι δὰ- 
ἴδια ἤὰπς δὲ ὉΠῖοΘ ΒρίαΙπ 56 Π5. πὶ 5ΟΓρ- 
ἴυτα ργοῦδὲ ᾿ἰθγοσαη Τρ. δὲ Ῥασΐβ. : 
σοίατὶ ᾿ἰδτὶ ἴπ εἶ5 ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ ρατιϊ- 
οὐ] εἰ οχμτοπ. Οὐ Οὐνἶδβα, αυο- 
πἶϑιῃ ἄλλος ὃς βίος ͵δπν ποῖ ροίεβί πἰδὲ 
ἂς μας υἷξα Ἰηιε}}}ρ1, τῷ ἐκεῖ βίῳ ορρο- 
8118, 4ι8πὶ ἱπερίθ ρμυβέίαμι ἕογος ἰιος ἐν 
ἄλλῳ βίῳ ρῖο ἐν τῷδε τῷ βίῳ: Ῥοιτὸ 
ἐτελεύτα υυυϊδπιμ τὰ ἴῃ τελευτᾷς 
Ἰ)επίφυθ οὺγ ἴοι ἀἰκθιῖξ νου 8 Ρ] δίο 
ηὐοά 5ἰς ἀἷοὶ ροίυϊε : ἐκεῖ εὖ πράξειν 
διαφερόντως ἢ ἐν τῷδε τῷ βίῳ 8εἀά οου- 
118 ἰρβᾷ 56 ἰῃρεσιε γεοθρῖξε 8 το 8 ἰθοῖο- 
ἢἶ5 νει 88; ὑπαμ ἢος ἐν ἄλλῳ βίῳ πιὰ- 
ἐδίιμι γι ]οτα ἴῃ ἄλλον βίον, ΗΕιΝ, 
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εὖ πράξειν διαφερόντως ἢ ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα, 
μὴ ἀνόητόν" τε καὶ ἠλίθιον θάῤῥορ' θαῤῥήσει." [3. 101.]} 

Τὸ δὲ ἀποφαίνειν ὅτι ἰσχυρόν. σί ἐστιν ἡ Ψυχὴ καὶ θεοειδές, 

καὶ ἥν" ἔτι πρότερον περ ἡμᾶς ἀνθρώπους γενέσθαι, οὐδὲν 
κωλύειν φὴς πάντα" ταῦτα μηνύειν ἀθανασίαν μὲν" μῆ, 

ὅτι δὲ πολυχρόνιόν' ΄Ὁ ἐστὶ ψυχὴ" καὶ ἦν που πρότερον 
ἀμήχανον ὅσον χρόνον" καὶ ἤδει" Τε καὶ ἔπραττε πόλλ᾽ 

ἄττα: ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἦν ἀθάνατον, ἀλλὰ 

καὶ αὐτὸ τὸ εἰς" ἀνθρώπου σῶμο; ἐλθεῖν ἀρχὴ ἤν" αὐτῇ" 
ὀλέθρου, ὡς περ γόσος, καὶ ταλαιπωρουμένη σε δὴ τοῦτον 

τὸν βίον ζῴη καὶ τελευτῶσά γε ἐν τῷ καλουμένῳ θανάτῳ 

-- ἀνόνητόν ᾧ3.---ἰ θάρσος ΔΙΙΥΦΟ, ΑΝ γ1.---ὰ βαρρήση Ο, ϑαρρήσει Ἢ 11.----ὐ καὶ 
ἦν ΓΛΟΕΗΙΣ, οἱ με ἘΠ᾿ : καὶ ὅτι ἦν "-ς.--9 ἔτι οἵη (.---Ρ ἀνθρώπους οἵ Ἐς.--- 4 κω- 
λύει Ε.--- 

(659.--ὺ ἐστὶν 

εὖ πράξειν διαφερόντως, ἢ ἐν ἄλλῳ 
βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα] Αἀ νεγῦυπι, μεεί μι 8 
εἰ πεϊίο διξμτιαπ, ψσμαπι ἴῃ αἴἶα οἱξα ουἱ- 
Ὁδὴ8 γερο μ8 ὁδὲ ;Σ αὐτίονυ ϑβδὲ ἈΠΟΠΊΆ ἢ Ϊδ, 
αύδπι αὐ 58Ππ8 ΒΟΙΙρίυτα νἱἀθαίητ, σοτία 
τϑαυϊητατ---ἢ ἐν ἄλλῳ βίῳ ἐν ᾧ βιοὺς 
ἐτελεύτα" ἱ. 6. ψμάηι ἐπ αἴτα υἱξα, πὶ χα, 
φαμηι υἱαὶδϑεξ, οὐϊεταί. Υ ΤΊ. 

θάῤῥος] ΤΡ, οἱ Β88. 3. θάρσος, αυοά 
αὖ 8]185 ἀρυὰ ΡΙδίοποπι ργοθδηῃάμιπι᾽ (ν, 
ψαίοκθι, δά Ευγ. ῬΏαπ, Ρ, 22.) [18 ".], 
ΟὟ δα άϊτυπι θαῤῥήσει τεοίροτο ἀυρθίτανι, 
Ν ιν θάρσος θαρσήσει δυτῖθα8 ποῦ Β]Δπ- 
ἀτίυτ, Ηξινν. 

8, 101. τὸ δὲ ἀποφαίνειν] φιοὰ αἱ- 
ἐξα οβἰθπααξ αἰϊψηῖβ, πισπέεηι υαϊϊάπη 
αἰϊφιϊα ε586 εἰ αἰοΐπαπι αο {886 ᾿Γΐν8 
ηαηι πὸ8 ἴῃ παπιαπαηι αὐέγϑηλι 8. παΐι- 
ται, πἰμὶ ἐηιροαῖγο αἷβ, φμονεῖπι8 ἵμδα 
οπιπῖα ποῆὶ ἱπιπιοτ αἰ ϊξαίοπι ἀδοϊαγοηξ, 
8ε(ἰ {μι ἀδοίαγεπὲ, πιοπέειπ εἰ ἀὐμξηγΉαπι 
6886 οἱ ἱππαπιετα βροιία απὲρ {μῖ886 πιῖιῖ:- 
ἐαφιιο δὲ ἑὐρπουῦῖδβο δὲ βεοῖβ8ε, ϑυὰ πὶλῖϊο 
τιαρὶϑ ἐαγλθη ἐπιοτίαϊεηι {μ|886 εἰς, 
Ηφς, ππθὸ υϊάοπι Ἰπμαϊοῖο, Ρ᾽απίυβ δοσυ- 
τα ϊυϑῆηυθ τᾷ ργοσθάρτοπε: Τὸ δὲ ερθν 
φαίνειν ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν ἣ ΝΙΝ 
θευειδὲς---οὐδὲν κωλύειν φὴς, πάντα τα 
τα μηνύειν οὗ τὴν ἀθανασίαν, ἀλλὰ Κι ττῖα 
ὅτι πολυχρόνιόν τέ ἐστιν ἡ ψυχὴ καὶ ἦν 
που πρότερον ἀμήχανον ὅσον χρόνον καὶ 
ἤδει τε καὶ ἔπραττε πολλὰ ἅττα' ἀλλ᾽ 
ὅμως οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὴν ἀποδεδεῖχϑαι 
οὖσαν ἀθάνατον, ἀλλὰ «καὶ αὐτὸ τὸ εἰς 
ἀνθρώπου σῶυα ἐλθεῖν ἀρχὴν ἴσως αὐτῇ 

γ φὴς ἂν πάντα τὴν 11.--- δὲ 1,.-- 
ἡ ψυχὴ ἘΥς-.--ἶν ὅσον χρόνον οτὰν ΛΗΙΠ, εἴ ρὲ ΓΕ.--- ἤδη ΔΛ.---) καὶ 

ἴ πολυχρονιῴτερον ΔΦᾷ.---" τε ον Δῷ 

εἶναι ὀλέθρου--καὶ ταλαιπωρουμένην τε 
δὴ τοῦτον ἂν τὸν βίον ξῇν κι τι ΧΑ. Ῥοε- 
ἰγοπη8 38] ἔοπὶ ἀλλὰ καὶ αὐτὸ--- ἀπολλύοιτο 
οὑπὶ, ἀθδϑτὰ αἰκὶ, π᾿ πιοάθυπη βαυποία 
γε  ! 6 η1.--- ὅτε ἢ1πΔὰ ἰπ νοτθῖβ καὶ ὅτι ἦν 
ἔτι πρ. Ἀθδϑὲ ἃ Τὰν. Ηεινυ. 

πρὶν ἡμᾶς ἀνθρώπους γενέσθαι] 1. ε. 
πρὶν ἡμᾶς (τὴν ψυχὴν ἡμῶν) εἰς ἀνθρώ- 
που σῶμα ἐλθεῖν. Νοροββδαταπι δα Β6η- 
βύτῃ ἀνθρώπους ἐχμίρεπε ΑῸρ, εἰ ΤῸΡ, 
Τυπι Αὐρ. οπνῖ580 ἀτιϊσαϊο, ὅτι δὲ πολυχρ. 
ἐστὶ ψυχή. Ἡξκινν. ΟΘυυπι γενέσθαι 
Ηἷς 811 παβοῖ, ραϊθὲ ἀνθρώπους 6 σίοβδ. 
Θχβαἶββε. ΒΕσκ, 

οὐδ. τι μᾶλ. ἦν ηρ ομιθεκέ, ὅ0. ἀπίο- 
αυδη ἦπ ποΟ φΟΓραΒ ἀθβοθηάεγοῖ, ἀθά- 
νατον ἢ. 1. ὁδὲ ἐριυπονἑαϊ δ μγιεαϊξιο πα- 
ἐμτα. ϑίδεῖπι Ροβὲ Τιιθ, μγδῆχο δγείοο]ο 
ἡ ἀρχή. Βδηθ, βὶ βθαυδγείυσ τοῦ ὀλέ- 
θρου. ξεῖν». 

καὶ ταλαιπωρουμένη τε δὴ τοῦτον τὸν 
βίον---ὡς ἀθάνατόν ἐστι] Ητς 58υΐ5 Ἰοοῖϑ8 
τηοίβ, βἷς τϑϑ  πρθπάα ραίο ; διαφέρειν δὲ 
δὴ φὴς οὐδὲν εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχεται 
εἴτε πολλάκις, πρός γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν 
φοβεῖσθαι" προσήκειν γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ 
μὴ Ὁς εἴη, τῷ μὴ εἰδότι μηδ᾽ ἔχοντι 
λόγον διδόναι ὡς ἀθάνατόν ἐστι, μὴ τα- 
λαιπωρουμένη τε δὴ τοῦτον τὸν. βίον ζῴη, 
καὶ τελευτῶσά γε ἐν τῷ καλουμένῳ θα- 
νάτῳ ἀπολλύοιτο. 1. ε, πἰλιὶ απέεπι αἰ- 
ὅξεττε αἷδ, αἱτιῶπ ϑεηπεῖ ἵν σογρα8 Ὁϑηϊαξ, 
απ βιρῖνβ, ἀπϊονῖψιε ποβέγαηι αἱ τηδέιι- 
ἐπάμηι φυϊάσηι ; σοηβεπέαηδμπι ἐπῖμι 6888 
γεδίμετο, πἰϑὲ φεὶβς δέμίξ 5 δἰὲ, εἰ ηεὶ πες 

Ἰ 

τὰν 111, 82, 
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ἀσολ. λύοιτο. διαφέρει" δὲ ὃδ., φής, οὐδὲν εἴτε" ἅπαξ εἰς 
σώμα ἔρχεται εἶτε πολλάκις, πρός γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν 

φοβεῖσθαι: προσήκει γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ 

μὴ εἰδότι" μηδ ἔχοντι λόγον διδόναι ε: ἀθάνατόν ἔστι. 

τοιαῦτ᾽ ἄττα" ἐστίν, οἶμαι, ὦ ̓ Κέβης, ἃ λέγεις" καὶ ἐξε- 
πίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἱ ἵνα μῆ τι διαφύγῃ ἡ ἡμᾶς, 

εἴ, τέ τι βούλει, προσθῆς ἢ " ἀφέλης. Καὶ ὁ Κέβης, ̓ Αλλ᾽ 

οὐδὲν ἔ ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι, ἔφη, οὔτ᾽ ἀφελεῖν οὔτε προσθεῖ- 

να! δέομιαι" ἔστι δὲ ταῦτα ἃ λέγω. 

δ. 102. Ὁ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν καὶ 

πρὸς ἑαυτόν" τι σκεψάμενος, Οὐ φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, ὦ 
Κέβης, ζητεῖς: ὅλως γὰρ δεῖ! περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς 

:. 96. τὴν αἰτίαν διαπραγματεύσασθαι. ἐγὼ οὖν σοι δίειμε περὶ 

11. ἰἢ, 88, αὐτῶν, ἐὰν βούλη, τὰ γε ἐμὰ πάθη: ἔπειτα ἀν; τί σοι 

χρήσιμον " φαίνηται ὦ ὧν ἂν λέγω, πρὸς τὴν πειθὼ περὶν ὧν 

λέγεις" χρήσει. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, βούλομαι γε. 
᾿Ακουε τοίνυν ὡρὶ ἐροῦντος. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὧϊ Κέβης, νέος 
ὧν θαυμαστῶς ὦ ὡς ἐπεθύμησα ταύτης τῆς σοφίας ἣν δὴ κα- 

εε αὐτὸ 9.---- ἣν οἵῃ ΕἸ.--- αὐτὴ Ἐϊ.--" διαφέρει ΟΕῚ, : διαφέρειν "-ς.--- εἴπερ Τ,. 
-- μὴ εἰδότι ὁχὰ ὉΣ Π.---- ἅττα οτχὰ ΓΛΕΗ͂Ι],.---ἴ ἀναλαμβάνων ΔΛ.---Ε διαφύγη Τὶ : 
διαφύγοι “ς.---" αὑτόν Δε.---ἰ δὴ ΓΔΛΦΙ,.---ὐ ἔπειτ᾽ ἐάν 8.---Κ χρήσιμόν τί σοι 1.-- 
Ἰ φανεῖται ΛΟΕΗ͂Ι,, φανῆται ΓῚ. --ὦ πυθὼ πιρ Γ. - Ὁ περὶ οἵα 8.--- λέγης Δ, ἂν λέ- 
Ὑη5 ἍΠ2.---Ὁ βοέλομαι... κέβης ἷἰπ τορ 21.-- ὥσπερ ᾧ8 : οἵη Η.---ἰ ὃ ΔΙ εἴ ργ Ἐ.-- 

ϑοΐαί, πεὸ ταϊϊοπθηι τοὰάθτὸ Ῥοδεῖξ, απὶ- 
μιᾶπὶ 6886 ἱπυποτίαϊδηι : ἐμειὶς ἐρίξων ἕ0π- 
βϑεπίαπεδμηι 6886 πιείμιγθ, Ἠ6 απῖπια ἀξία- 
ἐΐσαία ἤαης υἱέαπι οἷσαξ, εἰ ἐαπέίρπι ἵπ 
ἐμὰ οἷο ἀἰοία πιοτέε μέγεαξ. Δ υττ, 

τοῦτον τὸν βίον ζῴη] Ταυθ. τοῦτ. τὸν 
τρόπον. Ἠπικπὺ. 

διαφέρει δὲ] ϑίος Ῥτὸ διαφέρειν Ῥᾶτ, 
αυοὰ τϑοορὶ, πα ἀοίποθρβ πρυσήκει ἴῃ 
προσήκειν εἶπα αΠΠ 95 ᾿ἰδτὶ δασιοπίαῖο 
πιυίθίασ, υἱἱ νοϊαϊς Καβίοσ, μ, 102, 
Ηεξινν. 

διδόναι) Ϊπ Αὐρ ἀεεβὶ, Μοχ Δυρ. 
τοιαῦτα ἐστίν. ΕΊΒΟΗ. 

ἵνα μή τι διαφύγῃ} Ἐχ Αὐρ, νυϊραίαπι 
διαφύγοι σοττεχοταὶ 14πὶ ΕἸδοῦογ, Εειν ὺ. 

. 102. οὐ φαῦλον ---- ζητεῖ: Οἴιαι 
ϑυ1, ἴῃ Εἰδέα εἰ Φαῦλον. ϑεὰ υἰτοαὰθ 
ἦπ ἰοοο δῦθβ οὐ" πϑὸ ἰὴ Είγπι, Μ, ἰεβί- 
ἰὰγ οὐ, ἃ ηὰο πουταδίυβ ϑδυϊάηβ δβὲ, ἱπ 
Φαῦλον εἰ Εἰδέα. Ἐκίδπν Βιουουβ Ἐοίορ, 
ῬΈιγ8. ἴ. Ρ, 98. Ἔχοδγρβὶε Ἰιαπο ἰοσυιη 
ἰπάς ἃ νεγοὶδ ὁ οὖν Σωκράτης ὑϑ406 με 

γεῦθᾶ ὡς οὐδὲν πρᾶγμα. ΕἸΒΟΗ. 
ὅλως γὰρ δεῖ] Αὐυρ. εἰ 5100. δὴ Ρτὸ 

δεῖ. Νϑαὺθ ἀἰδρ!οετεῖ ὅλως γὰρ δὴ--- 
τὴν αἰτ. δεῖ διαπραγματεύσασθαι. ἤετντ. 

περὶ γενέσεως τὴν αἰτίαν] Ὀϊοίυπε τὲ 
δ, 106. εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν 
εὑρεῖν περὶ ἑκαστοῦ, οἱ πιοχ Ἰρ]ά. εὑρη- 
κέναι ᾧμην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ 
τῶν ὄντων. ἃ. 108. καὶ αὖ περὶ τοῦ δια- 
λέγεσθαι ὑμῖν ἑτέρας τοιαύτας αἰτίας λέ- 
γοι. ἂθ ἴμϑρρ. ἶν. ρΡ. 120. Ε, ἄρ᾽ οὐ κατὰ 
φύσιν τὴν περὶ γενέσεως ἀρχὴν πρώτην 
πόλεων πέρι κατακοσμήσει ταῖς τάξεσι; 
(οπῆ, Βοθοκῃ, ἴῃ Ρ]δὶ. Τϑρρ. Ρ. 158. 
Ηξινν. 

ὧν λέγεις] ΤΡ. ὧν ἂν λέγεις. ΕἸβΟΗ. 
ἐγὼ γὰρ, ἔφη, ὦ Κέβης, νέος ὧν---ἃ 

προτοῦ ᾧμην εἰδέναι) Ἰλοίοτε Ἐμδθῦ, 
Ῥτωρ. Ἐνδηρ, ἱ, 8. Ρ. ῶ6. ΟὐπηιΕ}. Αἀν. 
Του δπ. ν. 181. οὐ ᾿Γμεοάοτει, βϑγηι. ἐὶ. 
Ρ. 487. Β. 5εὰ οπιΐβ815 πιϑβα 5 ἱπέεσ διὰ 
τί ἐστιν οἱ τεκμήριον.  υττ. 

θαυμαστῶ:)] Ἰποοάοτγεί, ὑπερφυῶς, εἰ 
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λοῦσι περὶ Φύσεως ἱστορίαν. ὑπερήφανος" γὰρ μοι ἐδόκει 
“ ᾽ Ἀ γν..) εἐ"ἤ Ἀ , ͵ὔ Ὁ 

εἰνοῦ!, εἰδεναι τὰς αἰτίας ἐκἄάστου, διὰ τί γίγνεται ἐκᾶστον 
Ἀ ἈΝ  » ,ὕ Ἀ ᾿ ΝΥ Ἁ ᾽ὔ 

καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι: καὶ “όΌλλακις 
3 Ν ἢ ΕΣ 7 νυν ͵ ἽΝ δ: ως χ Ἀ 

ἐμναυτον ἄνω κῶτω μετέβαλλον σκοπῶν πρωτον τῶ 
’ὔ νυν 5 ἣν Ν Ν Ν ΝΥ Ν ᾽ὔ 

τοιάδε, αρ ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα 

» 
5. ὑπερήφανος ἩΓΔΛΒΕΠΎΕΟ, ὑπερήφανος Ο, ὑπέρῴφρων Ἡ εἰ Ὑρ ἘΠΟ : ὑπερήφανον 
"ς,---ἰ ἱστορίας ΓΛΟΕΗΙ],.--- ἐμαυτὸν ρΡοβί μετέβαλλον μοπὶϊ Φ.--" ἄνω κάτω ὯΔ 
ΛΕΠΎΟΘΗΙ5 εἰ ρΥ Ε: ἄνω καὶ κάτω "ς5.--ἶὖ μετέβαλον ΤΊ],.--- πρῶτον ὁπὶ ᾿γ Π.--- 

ε͵υβά, Οοάᾷ. 811} ταυτησὶ τῆς σοφ. 81} 
ταυτησὶ τῆς φιλοσοφίας. εν», 

τῆς σοφίας, ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως 
ἱστορίαν ϑαρὶεπέϊα, φαμὶ υοραπέ οὐρ- 
πξέϊοποηι παΐμγίδ, ἱ. ε. μαγέοτα ρμβῖϊοδο- 
»πῖα ρμϑιυβίσαηι, η.δ ἴὰης ὑπ δάδμιυς 
ῬὨΜΟΒορ ἢ μώρ, ἀυοίοτθυβ Τοπὶοῖ5, ΒῪ- 
ἐπαροτιοἶβ, ἘΠ δδιῖοῖβ, βογουδί. Δὰ ἰιος 
ϑοογαῖΐβ βία ἀϊιπη βρεοίαι Χοπορη. Με- 
ΤΟΥ, βοοῖ, ἵ, 1. 11. οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς 
τῶν πάντων φύσεως, ἧπερ τῶν ἄλλων οἱ 
πλεῖστοι διελέγετο, σκοπῶν ὅπως ὃ κα- 
λούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος ἔφυ, 
καὶ τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίνεται τῶν 
οὐρανίων. Θιυξ ἱπιϊξβίυν 1 λχεῖδπ. ἴῃ ἴσ8- 
τοιδι. ἕ, ἷ', Ἀν 766. καί μοι ἐνταῦθα πολ- 
λήν τινα παρεῖχε τὴν ἀπορίαν, πρῶτον 
μὲν αὐτὸς οὗτος ὁ ὑπὸ τῶν σοφῶν καλού- 
μενος κόσμος" οὗ γὰρ εἶχον εὑρεῖν οὔθ᾽ 
ὅπως ἐγένετο, οὔτε τὸν δημιουργὸν, οὔτ᾽ 
ἀρχὴν, οὔθ᾽ ὅ, τι τὸ τέλος ἐστὶν αὐτοῦ, 
Νοιπεη αὐυΐετα ἱστορία φύσεως ἃπέαυο 
υδὰ ἀπίνογθο βιρηϊῆοδε οορπίοπεπι οἱ 
βοϊδη δια παίαταρ οχ σομ θιῃ ]ἰἴ0Π6 οἕ 
τγϑιϊοπθ, 1, 6. ἴδιη δα ρϑυίθπίϊα αύδτα ἰδθο- 
τία, ἀυσίαπι. ἢϊπης ἱστορία φυσικὴ, σὐ6- 
τ] γόπιηὶ δὲ σοηνυβί μα π), 488 σΘ Πϑγὶ 
Ὠυπιδηο δὲ δ᾽ὰβ ἀπο ]ο, ἰοττῶ, δοοῖ- 
ἄἀεταπί, ὀϊοία ῬΙΙοηΐ Τυάφο ἀθ Μυπάϊ 
Ἰποοτταρέ, μ. 964. εἰ δὲ δὴ λεκτέον τὰς 
τέχνας ἀνθρώπων γένει, μεθ᾽ ἱστορίας φυ- 
σικῆς, οὐκ ἀπερισκέπτως καὶ ῥαθύμως 
λεκτέον" ἡ δ᾽ ἱστορία τί" φθοραὶ τῶν κατὰ 
γῆν, οὐκ ἀθρόων ἁπάντων, ἀλλὰ τῶν 
πλείστων δυσὶ ταῖς μεγίσταις αἰτίαις 
ἀνατίθενται, πυρὺς καὶ ὕδατος ἀλήκτοις 
φοραῖς. Ἐδάδπι δϑὶ ρᾶτβ φυσιολογίας, 
βῖνε τῆς περὶ τὸν κόσμον θεωρίας" αἵ ἰάθτα 
ἐτδθϊε ἀα Νόοῦι. Μαυΐαι, Ρ. 1060, Β. 
Θυΐη εἰ ρεοηιείτία ἱστορία ἀἰσεθδίυγ ἃ 
Ῥυίδθαροτα, ἐεβία [ἀπηϑ ίομο Ὑι1, Ῥγί. 
8. 898. ΡΙυίατοῦ. ἀα Αὐά, ρ. 44. Β, ὁ 
γὰρ φιλόσοφος λόγος τὸ μὲν ἐξ ἀπειρίας 
καὶ ἀγνοίας θαῦμα καὶ θάμβος ἐξαιρεῖ 
γνώσει καὶ ἱστορίᾳ τῆς περὶ ἕκαστον αἰ- 

καὶ ἱστορία.  νττ΄. ΘΝ 
ὑπερήφανον») [,εχ. ΒΙ1], Οοἱδ!ὶπ. μ. 

484. κιρνᾷ ἔδει ἀντὶ τοῦ καλὸν πάνυ, 
Πλάτων Γοργίᾳ. ΕΊϑοΗ, 

ὑπερήφανος] ϑοῖιο!, ὑπερήφανος, ὑπέρ- 
ῴρων. Ῥτεοῖογ ϑοδοϊϊδϑίθη ὑπερηφανὸς, 
πο αυοά τύαν Ἰεμίτυς ὑπερήφανον, ᾿δ- 
Βεηΐ Το. εἰ Αὐρ. τἰδιναια ΑἸα, εἰ Β888. 
αυσθαὰδ ποῦ σοιηπηοᾶδ τοίδσγαίαγ δὰ 6ᾶπι|, 
αυδτὴ αἰχὶί, βαριθπίδιη, δα αλα δαΐθμι 
πῶς εἰδέναι τὰς αἰτίας αρίατῃη οἰϊοϊαπὶ 
οροχαροβίη; μος [84}1 πιιπιίατῃ δυςίοτϊ- 
ἰδία ῥεῖα! αἰτοτ ὑπερήφανον, αυδιηνβ 
ποῦ δὲ Εἰοῖπυβ θχρτεββετ εἴ Ευδθῦ, 
Ταεοάογόι, Ουτ}}, οἱ ποτα. Μδρ, ϑχἢϊ- 
Ὀδαπί. ὅοτρ. δ. 40. Οὐκοῦν καλόν σοι 
δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι, χαρίζεσθαι οἷόντ᾽ 
εἶναι ἀνθρώποις; Μοοδθυΐατν ἴρβαπι ἱξα, 
αὐ ἢ. 1, ὑϑυτρδίυτα 1014, 8, 143. οὐ σεμ- 
νύνεται ἐσχηματισμένη, ὡς ὑπερήφανόν 
τι διαπραττομένη. ΠΕΙ͂Ν, 

ἐδόκει εἶναι εἰδέναι] Ατρ, ἐδόκει εἰδέ- 
ναι τὰς ἱστορίας. Ἐπίδτι ἼΠοπ, Μ. τὰς 
ἱστορίας. τοϑῖ6. Τὰν. ἐδόκει εἶναι τὰς 
αἰτίας. τ᾽ῆηπια πΆ]6, ΕἼΒΟΗ, 

πολλάκις ἐμαυτὸν ἄνω καὶ κάτω μετ. 
Ἱποοπβέαπει εἰ. Ῥεγρείμι πμιαϊιοπῖβ, 
ποῦ, υἱὲ ΕἸβοθον ὀχριλουϊ, αὐ ἐρ πέεΥ δὲ 
ταμϊεὶα τιοα δ ἐγαοσίαξ τοὶ βρη! οδιϊοηδ τη 
πδθϑὶ δὸς ἔοσπιυα ἑαυτὸν ξι καὶ κάτω 
μεταβάλλειν, Οοιρ. 8. 82. αἰσθάνομαι 
σοῦ---ὅπως ἂν ἀντιφῇ σοῦ τὰ παιδικὰ καὶ 
ὅπως ἂν φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένου ἀντιλέ- 
γειν, ἀλλ᾽ ἄνω καὶ κάτω μεταβαλλομένου. 
ἜΝ τε γὰρ ἐκκλησίᾳ ἐάν τι σοῦ λέγοντος 
ὁ δῆμος--μὴ φῇ οὕτως ἔχειν, μεταβαλ- 
λόμενος λέγεις ἃ ἐκεῖνος βούλεται εἰς, 
Ὁδὶ νἱὰ, ποῖ, Ιηλτγοῖ. 1π Τ)επιοβίδ. ρ., 
18. Ἠείβκ. διαμείνας ἐπὶ τῆς πολιτείας 
καὶ οὐκ ἄνω καὶ κάτω μεταβαλλόμενος, 
ὥσπερ σύ, Ὀϊοῖς ἰρίταγ ὅόοοτ. πιοῦο ἱπ 
δης, πιοᾶάο ἴῃ 1}|8πὶ ἰν᾽58ε 86 βθηΐθη 8 π), 
--Τοῦ. εὐ Αὐὑρ. ἄνω κάτω μετ. Ὑἱ]ἱα, 
ποίαία δὰ Οοτγρ. δ. 104. Ηειν». 

πρῶτυν} πρῶτον, εἴ καὶ ροϑὲ τὸ θερ- 
μὸν, αὐξυπί ἃ Τὰ}. ΕΊβοΝ. ! 
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σινὰ λάβη, ὥς τινες ἔλεγον, τότε" δὴ τὰ ζῶα ξυντρέφετα,," 
Ἀ ’, Ἀ ΖΕ ᾿» 

καὶ ΠΌΤΕΡΟΝ τὸ αἰῶ ἐστιν ὦ 
“ Ἃ εεγ Ἅ ᾿ 

Φρονουμδεν, ἢ 0 ἀὴρ ἢ τὸ πυρ, 
“ἃ ,ὔ Ἀ 3 ᾽ὔ ε ΝΥ ΄ 

ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δὲ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις 

Υ τὸ οἷν Δ δὲ ρμγ Κ1.--- τάτε Υγα.--- ξ. 

σηπεδόνα] ΛΔρροπϑιηὺβ τεῖθα Α ἡβίο- 
1115, αι ΕΟ] δίοιβ ογαιοηθ πὶ ρΐδπθ 1]- 
Ἰυδίτοηί, Μεοίδοτοίορ. ἱν. 1. μΡ. 8:22. 8. 
{. 1. Τθοναὶ, σῆψις δ᾽ ἔστι φθορὰ τῆς ἐν 
ἑκάστῳ ὑγρῷ οἰκείας καὶ κατὰ φύσιν θερ- 
μότητος, ὑπ᾽ ἀλλοτρίας θερμότητος" αὕτη 
δ᾽ ἔστιν ἣ τοῦ περιέχοντοΞ---καὶ ζῶα ἐγ- 
γίνεται τοῖς σηπομένοις, διὰ τὸ τὴν ἀπο- 
κεκριμένην θερμότητα φυσικὴν οὖσαν 
συνεστάναι τὰ ἐκκριθέντα. ἘΊΒΟΗ. 

σηπεδόνα] Ῥτορτῖα ρμεγεαίποηι: Ηἷς, 
τηθα σοι Τότ, οοπεοοίἑοποπι οὐδὲ ἐπ 
δίοπιασίιο βιρηϊῆοδί, οἱ σήπειν, σῆψις, 
ἄσηπτοΞς' ηποῦ δηποίδν! Ἐωβὶυ5 (ἔκοη. 
ΗἩϊρρουτγαῖ, νοῦ. Σήπειν" δὲ Εοιβίεσ, δὰ 
ἢ, ἰ. οἰϊαῖο Αἰἰνεη. νἱῖ. ρ. 270. δή υττ. 

ὥς τινες ἔλεγον} ἸΌΪΟΓ Δ|108 τπεήϊοο- 
ΤῸΠῚ ΓΙ ΠΟΘΡΒ ΗΙρροογαίοβ, αυΐ βειηρου, 
ἰεβίε Οδίθπο ἀς Ηΐρροοτν. οἱ Ρ] δίου. Ε]α- 
εἷῦ, 1, νὴ], ο. 7, ἀἴσθτα βοϊεθϑι, τὸ σύμ- 
φυτον θερμὸν, μίκτον ὃν, υἱἱὶ Ἰάθηη ρϑυ]οὸ 
᾿πῆγα, ἐς θερμότητός τε καὶ ψυχρότητος, 
αἰτιώτατον εἶναι πάντων τῶν φυσικῶν ἔρ- 
γων. Μιάθ ἰΐθαν Ηἰρροογαῖοπη ᾿ρβαπ), 
ἀὁ Ὀὐκείδ 1. 1. 11. δὲ δἰ ππθη ἢ ἐπ νοπίγα 
οοποοοίίοποπι διεξόδῳ πνεύματος ψυχροῦ 
καὶ θερμοῦ ροϊιβϑιπιυπι ἐγ θαϊ, δὲ ἐχ οὰ- 
Ἰογα ἀὸ αυὸ βυρτᾷ Οδίθπυβ, τὰ φυσικὰ 
δηϊπηδ πὶ ἔργα ἀετῖναί. Νηιδ δἰ τοῦ 
Ῥγιμδρογεθὶ κοοσπηάαπι ΡΙδίοπθιιν ἴῃ ἰρ- 
δ'υ5 Το ᾿. 77. ΕΌΕΒΤ, 

ὥς τινες ἐλεγον] [οηΐο βομοῖ ρῥἢ]- 
Ἰοβορ , Απαχϑρογᾶβ, αἱ ἰοβία Ἰλουτο 
ἢ, 9. ἀἰκοταῖ, τὰ ζῶα γενέσθαι ἐξ ὑγροῦ 
τε καὶ θερμοῦ καὶ γεώδους, ὕστερον δὲ ἐξ 
ἀλλήλων, ἰτοτησαθ {18 δυσίίοτ Ατοὶνε- 
Ἰδυ5, ἀὸ αυὸ ἰά, Γλθη, ἰϊ, 16. ἔλεγε δύο 
αἰτίας εἶναι γενέσεως, θερμὸν καὶ ψυχρὸν, 
καὶ τὰ ζῶα ἀπὸ τῆς ἰλύος γεννηθῆναι---:" 
γεννᾶσθαι δὲ---τὰ ζῶα ἐκ θερμῆς τῆς γῆς 
καὶ ἰλὺν παραπλήσιαν γάλακτι οἷον τρο- 
φὴν ἀνιείσης. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ἀνθρώ- 
πους ποιῆσαι. Οσηξ, Ηεητηΐς [ττ|8., Θ 6 η- 
{1}, Ρ. 177. 7υϑάη, Ματὶ, Ἐχδοτί, δα στ. 
Ρ. 4. Ὁιϊοά, 81ς. 1, 7. Ηειν"». 

ξυντρέφεται)] ΟὈπ]δοίατα δοτυπι, (108 
Οὐπιδηυβ οβίθπαϊς τοροηὶ )υ58ῖ986 συμ- 
φθείρεται, ῬΙδηθ ἱπδρία οἱ δθβομδ ροπδπ- 
ἀδ οβὲ. ΕἼΒΟΗ, 

συντρέφεται] 1. 6. συνίσταται, πήγνυ- 
ται (εσὐαρμίαπέιγ), αἱ ὀχροηυπὲ ἴῃ μος 
Ἶρ8ο Ἰἴοοῦ νεθυμ Ἐΐντα, ΔΜ, ϑυϊά, Ηθ6- 

500}, τ. τρέφεσθαι. ἨξικΡ. 
αἷμα---ἢ ὅ ἀὴρ, ἢ τὸ πῦρῇ ϑαηριις 

Ἐπιρθάσοοιὶ : δοῦ Απαχὶπιοπὶ: ᾿μπῖβ. Ηε- 
τ 0, Ροβίθα ϑίοιοῖβΊ Νοίαπι εχ Π5- 
ἰοΥΐ ῬΒΙΟΒΟρ να ΚΘ οτ  ριοσθα8, πὶ Ῥγίπι8 
Τῖορ. 1... 11, 8. νη], 61. 1χ. 1. ἡυττ, 

τὸ αἷμα] Ἐτωρδάοο!!5 πβεο ἴὰϊ βεπίθῃ- 
εἶδ, σὰ} 5 ποῖῃβ ϑϑὲ νϑύβὰβ αἷμα γὰρ ἂν- 
θρώποις περικάρδιόν ἐστι νοήμα. Υ, Με- 
πᾶρ. δὰ Πι1ορ, ἐμδοτί, τὶ. 159, μ᾿. 329, 
Ἡξιν. 

ὁ ἀὴρ] Αὐυοσί, ἀς ῬΙδειί. Ῥ)}}. 1, 3. 
᾿Αναξιμένης ὃ Μιλήσιος ἀρχὴν τῶν ὄντων 
ἀέρα ἀπεφήνατο" ἐκ γὰρ τούτου τὰ πάντα 
γίγνεσθαι καὶ εἰς αὐτὸν πάλιν ἀναλύεσ- 
θαι, οἷον ἡ ψυχὴ, φησὶν, ἡ νμθϑθς (ὦ ἀὴρ 
οὖσα συγκρατεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅλον τὸν κόσ- 
μὸν πνεῦμα καὶ ἀὴρ περιέχει. (οηξ, Ξ᾽πι- 
Ρἰϊο. ἰὰ Αηβῖοί, ῬΏγ8, Ρ. 6. Ιάἀετηαυθ 
ἀ6 ίοσθοπθ Ἀροϊ!οπιαίε ἰγϑᾶϊὲ Ασίβίοι., 
ἀθ Αηΐμ. ἷ, 3. Διογένης δὲ, ὥσπερ καὶ 
ἕτεροί τινες, ἀέρα τοῦτον οἰηθεὶς πάντων 
λεπτομερέστατον εἶναι καὶ ἀρχήν' καὶ 
διὰ τοῦτο γιγνώσκειν τε καὶ κινεῖν τὴν 
ψυχὴν εἴς, Ηξινν, 

τὸ πῦρ] Ἐχ Ἠδεγδοὶηΐ ο᾽αβησα ἀϊξοῖρα- 
Ἰοσαχμα βοπίθηιία. Ἡυὐυβπιοδ δπὶπν ἸΡ- 
51:8 ἀναθυμίασιν ἀρυὰ Ατβιοῖ, 6 Απῖτα. 
1. 1ν ο, 2. ἔαϊβθ6. ΘΟμβίδηϊευ ἰγϑάιπὶ νε- 
ἴδγοϑ. Γαυοῖρρυβ αφυοαὰδ οἱ Ἰ)οιηοσπῖι8, 
ἐδβίς ᾿ϑϊάσι Αὐϊβίοῖοὶθ, πῦρ.τι καὶ θερ- 
μόν φασιν αὐτὴν εἶναι, ἀπ᾽ πιαηναθι6 εἰ ἱρ- 
ΠΕΠ) Θχ δίοπιἶβ 51} 08 σοποιϊξαυηΐ, 
Νρο ριθίογθυπαιβ οδ Ηἱρροοτγβϑίεβ, αὶ, 
αἰροία οὲ ἱρβεὲ Ηογδο ἴουβ, ἀθ δὸ αυὶ 
Βοτηΐπὶ ἱποβὲ οδίογθ, ἐν τούτῳ (ἴπαυ1) 
ψυχὴ, νόος, φρόνησις, αὔξησις κι τ. λΔ.--- 
τοῦτο πάντα διὰ παντὸς κυβερνᾷ. Ὡς 
θῖαι. 1. ἃν. 11. ΕσΒ5Τ. 

τὸ πῦρ)Ί Δὰ Ἠεγβοϊϊυτα πος Ρεπϊποῖ, 
συϊ ΤΏΘῚΒ ἢυτηδηα ξηρὰ νἹθδθδίυν ἀναθυ- 
μίασις. ΜΙά, Βοιιοίετπι. ἀ6 Ηετγδοῦο, 
Μυβ. ἄεγ ΑἸίοτ. ὙΥ 185. ν. ἦ. Ρ. 485, 
866. ξινυ. 

ἐγκέφαλο:] Οἷο. Τυβο. ἱ,. 9. “ ΑἸ" ς 
Ρδῖ5 αὐεεάδπι σδγοῦτὶ υἱβὰ οϑὲ δηϊταΐ 
ΡΠ ποϊρδίυμν ἕσποτγα, ΕἼΒΟΗ. 

ὁ δὲ ἐγκέφαλο--- ἐπιστήμην] Ητος 56- 
Οτβαιη οἰΐδτι ἀρΡοηϊ ὅιοῦ, Εοίορ. ῬῈγ8. 
Ρ.161. [)6 σεσθῦτο βεᾶὰδ βῃΐτηθο πδθο δὲ 
ζυϊε, οὐ δβί, νυ ραῦῖὶβ ορίηο. 6 οτὰ 
βοϊεπίῖαι 5 211ὰ ᾿ῃ ΤὨοθιοίο ἀἰθρυίδπίυτ : 



ΦΑΙΔΩΝ. ΦΟΙ 

παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾷν καὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων 
δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λα- 
βούσης τὸ ἠρεμεῖν κατὰ" ταὐτὰ γίγνεσθαι ἐπιστήμην. 
[δ. 103.1 Καὶ αὖ τούτων τὰς φθορὰς σκοπῶν, καὶ τὰ 
περὶ τὸν οὐρανόν τεῦ καὶ τὴν γῆν πάθη, τελευτῶν οὕτως 
ἐμαυτῷ ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκέψιν ἀφυὴς εἶναι, ὡς οὐδὲν 
χρῆμα. τεχμήριον δέ σοι ἐρῶ ἱκανόν" ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ πρό- 
τερον σαφῶς" ἠπιστάμην, ὡς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἐδόκουν, τότε! ὑπὸ ταύτης" τῆς σκέψεως οὕτω σφόδρα ἐτυ- 
φλώθην, ὥστε ἀπέραθον καὶ ταῦτα ἃ! πρὸ τοῦ ὠμην εἰ- 
δέναι, περὶ ἄλλων τε πολλῶν καὶ διὰ τί ἄνθρωπος αὐξάνε- 
ται." τοῦτο γὰρ ὠμὴν πρὸ τοῦ" παντὶ δῆλον εἴναι, ὅτι διὰ 

ἃ φορὰς ῬΥ Ξ.---Ὁ τε οπι ΛΗΕῚ εἴ ρσ 31.--- τοῖ Δ.--- ἃ πρότερον Δ.---" σαφῶς ὁπὶ 
4.--.:ὄ δὴ Ἐς.---} τότε οταὰ Λ.--- ὑπ᾽ αὐτῆς ΔῷΞ.---ἰ ἀπό τ᾽ ἔμαθον καὶ ἃ αΠ, ἃ ποτ᾽ ἔμα- 

οὐ σοπέροτοπάθβ Απβίοί, ΜΙδίηρῃ. ἱ, 1. 
ἐτῆμσῳ αὐκνοτῷ Βίορ. 1. πὶ, 15. Πλάτων 

τῇ περὶ ἰδεῶν ὑπολήψει φησὶν, εἴπε 
ἐστὶ μνήμη, τὰς ἰδέας ἐν ἀρ μενῶ ὑπέις 
χειν, διὰ τὸ τὴν μνήμην ἠρεμοῦντός τινὸς 
καὶ μένοντος εἶναι----. ῬΙοῦπιυς ἔπη, ΠῚ. 
Ρ- 547. Ε, νυττυ. 

ὁ δὲ ἐγκέφαλος] Ὀΐορ. ἵ,.ν νἱϊ, 30, υδὶ 
Ῥγιθαροτ ἀοοίδατα Θχροπϊξ : εἶναι τὴν 
ἀρχὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ καρδίας μέχρι ἐγ- 
κεφάλου, καὶ τὸ μὲν ἐν τῇ καρδίᾳ μέρος 
αὐτῆς ὑπάρχειν θυμόν: φρένας δὲ καὶ 
νοῦν τὰ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ. (οηΐ, ϑετῖρι. 
ἐς Ρίαεῖς. ΡΠ 5. ἵν. δ. [πᾶ6 Αἰξθη, 1, 
Ῥ. 06. ἐγκέφαλοι χοίρειοι. τούτων ἡμᾶς 
ἐσθίειν οὐκ εἴων οἱ φιλόσοφοι φάσκοντες 
τοὺς αὐτῶν μεταλαμβάνοντας ἴσον καὶ 
κυάμων τρώγειν----" οὐδένα γοῦν τῶν ἂρ- 
χαίων βεβρωκέναι διὰ τὸ τὰς αἰσθήσειν 
ἁπάσας σχεδὸν ἐν αὐτῷ εἶναι. Ηἷρρο- 
οσγαῖ, ἀς Μοτῦ. ἥδοτ. ο. 17. Κατὰ ταῦτα 
νομίζω τὸν ἐγκέφαλον δύναμιν πλείστην 
ἔχειν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Οὗτος γὰρ ἡμῖν 
ἐστι τῶν ἀπὸ τοῦ ἠέρος γενομένων ἑμμη- 
νεὺς, ἣν ὑγιαίνων τυγχάνῃ. Τὴν δὲ φρό- 
γησιν αὐτῷ ὁ ἀὴρ παρέχεται. Οἱ δὲ ὑφ- 
θαλμοὶ καὶ τὰ οὕατα καὶ ἡ γλῶσσα καὶ αἱ 
χεῖρες καὶ οἱ πόδες, οἷα ἂν ὁ ἐγκέφαλος 
γινώσκῃ, τοιαῦτα ὑπηρετοῦσι. Τίνεται 
δὲ παντὶ τῷ σώματι τῆΞ φρονήσιος, ὡς ἂν 
μετέχῃ τοῦ ἤέρος. Ἔ- δὲ τὴν σύνεσιν ὅ 
ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ διαγγέλλων. ΗΊΝ». 

ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο] Μαυϊδίωγ βῖγαο- 
Ο ἅχπε ἴθπογ, αθδ51 ργροεβϑιββεηΐξ θὲ ἢ 
τούτων μὲν οὐδὲν, ἀλλ᾽ ὅπερ ἔλεγόν τι- 
ψες, ὅτι ὃ ἐγκέφαλος εἴη.--. κατὰ ταῦτα 

Ρλαίή. 

ίγνεσθ. ἐπιστ. ϑοτθεπάππι δγθί τοῦ 
κατὰ ταὐτὰ, δοάδηι πιοο, 86. χὰὸ πιδπιο- 
τα εἴ ορίπίο 6 βεηβίδιιβ ὀχβίῃπε, Υα- 
Βαϊυμη κατ, ταῦτα αὐἱα 5101 νει, ]. 
ΠΟ Θυρπίο : ῥγὸ κατὰ τοῦτον τὸν τρό- 
πὸν 5. οὕτως πθηὰς δρυά Ρδίοποιῃ πὸὶ 
48 υϑῆσδπι [185 τερθητὶ ορίποσ, ἤΕΊΝ ἢ, 

δ. 108. αὖ τούτων] αὐτῶν τοιούτων 
Ογή!!. πιοχ νῖεβ ὡς δὴ ἐμαυτῷ, Επι56Ρ, εἰ 
Ογεῆ!. ὥς γε ἐμαυτῷ, ἀεὶπ ΟΥτι}}. ἐδό-. 
κοὺυν ποτέ; ῬοΞίτθπιο ἃ πρὸ τούτων ΟΥ̓}, 
ἙἘά. ϑραπίι, ἂν πρότερον ἘΔ. Αὐϑοτε, 
Ἑοπετ. 

οὐρανόν τε καὶ] Τὰν. οἱ Ουπ!}. νοσυ- 
ἴαπι τε πὸπ πδαθοηΐ, ΗΈΤΝ. 

οὕτως ἐμαυτῷ} 1α γαδιὶ ἐρϑὲ υἱάδναῦ 
αὖ μαπς φαιβίϊοπειι ἐπ ιαν 8 6886, τ 
Ἠἰμὶ φιϊάφμαπι, 1. 6. ἸπηΔὈΠΠο 7 4 θ8Πὶ 
αυλϑαθδπι 8108, ἴἴπι ἀδ Τιορρ. 1. ἢ. 040. 
Ο, ᾽Αθ. Οὐκοῦν πρῶτον μὲν καὶ τούτοις 
ἄρχοντος δεῖ; Κλ. Τί μήν ; ὡς οὐδενί γε 
πράγματι. Ῥετρογδιη ἰδδὸ δχρ συ δά 
Τρορῖοι, 8. 10. ρῥγθροβιτοῆθηι πρὸς μοϑὲ 
ὡς ἱπίε! Πρεπάο. [ἢ ῥτοχ)π)ὶβ ἃ καὶ πρό- 
τερον σαῷ. 6ὁχ ἃ κυρρίεπάυτα ταῦτα δὲ 
ἐτυφλώθην, φῶ ἀπὲε σον ο βοϊοθαπι--οῖν 
ἐὲξ αὐ βιῦη οὐσιδοαῖμα. Οἰηΐδθθ0 1π Ηἷβ 
καὶ, Οοἀ. ΤΊιοοάοτοι, ἃ πρότερον. Χ᾽ 8|- 
σπὶ καὶ ἃ πρ. σεπίε καὶ τι δϑὲ διδοῖ ῖθπ- 
ἄππι.---Τ ατη ὥς γε ὕτὸ ὡς δὴ Αὐρ. Τπεο- 
αἀοτδὶ, ὅσ. ὥς γε δή. τὺ ἐτυφλώθην 
Τηθοάδοτχεῖ. διετυφλώθην. ΜΟχ ταῦτα 
δθοβέ ἃ Τὰ, οἱ 4 ἰἰυτῖϑ Ῥμοοάοσθε, 
Ηξενν. ; 

ἀπέμαθον)] Τυν. ἅποτ᾽ ἔμαθον. τηδῖδι 
ἘΣ δοΗ. : 

20 
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Φρ0Φ ΠΣ ΔΈΣΧΟ - 

σὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν" . ἐπειδὰν γ γὰρ ἐκ τῶν σιτίων ταῖς μὲν 

σαρξὶ σάρκες προσγένωνται, τοῖς δὲ ὀστοῖς" ὀστῷ," καὶ οὕ- 

τω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις ς τὰ αὐτῶν οἰκεῖω 

ἑκάστοις προσγένηται, τότε δὴ φὸν ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστε- 

ρον πολὺν γεγονέναι, καὶ οὕτω γίγνεσθαι τὸν σμικρὸν. ἄν- 

ὄρωπον μέγαν." οὕτω τότε ὠμῆν" οὐ δοκῶ σοι μετρίως: 

Ἔμοιγε, ἔφη ὁ Κέβης. [ὃ 104.} Σκέψαι δὴ καὶ τάδε 
ἔτι. ὠμνῆν γὰρ ἔγωγε ἱκανῶς ,ββϑι δοκεῖν, ὁπότε τις φαί- 

νοι ΤῸ ἄνθρωπος παραστὰς" μέγας σμικρῷ μείζων" εἶναι 

αὐτῇ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἵππος ἵππου: καὶ ἔτι γεῖ τούτων 

ἐναργέστερα, τὰ δέκα βμοι ἐδόκει" τῶν ὀκτὼ πλείοναῦ εἶναι 

διὰ τὸ δύο" αὐτοῖς προσεῖναι, ὃ καὶ τὸ δίπηχυ σοῦ πηχυαίου“ 

εται 
ἢ αὐξάνεται 1{.---ο τοῦ ΓΛΟΈΗΙΠΙ, εἰ οοιτ Ἐ.---Ρ ἐπειδὴ 

οἷς 
Ἐ1- τ προσγεννῶνται ρτ ἼΓΓ, προσγενῶνται Δ.---ἰ ὀστοῖς ΟΕΗΙ1,, ὀστέοις Ἢ : 

ἔοις "ς.-" ὀστέα ΔΦΟ8.---ἰ μέγα 1.---ἢἮ ἐγὼ ΓΛΟΈΗΙΠΙ,, οαι ργ 7Π.---" ἱκανῶς 
ἘΒΑΛΕΘΙΨΟΘΗΙΗῚ ἱκανόν ἢς.--- παραστὰς ἄνθρωπος Δῴοι.--α μεῖζον 1.--Ὁ ἵπ- 

θοὸν καὶ ἃ 11.--ὰ τούτου Δ.--- 

“που ΔΠΥΦΌ., ων ὙΞ: ἵππω "-.---τἰ δὲ 1,.----ἃ ἐδόκει μοι τὰ δέκα ᾧ.---Ὁ πλέονα 
ΔΕ εἰ ρὲ Ἅἴ, πλέα 1.--τ-Ξ τὸ τὰ δύο ΔΦΟΞϑ.---ὦ προσεῖναι ΓΔΛΟΕΘῊΠ, εἴ οοτγ ΚΞ, 

διὰ τὸ ἐσθίει») Αὐυρ. διὰ τοῦ ἐσθ. }- 
Βϑϊο ορὺϑ δὲ ρυορίθγ ῥγαοβὰ, διὰ τί, οἱ 
ΒΕ Ρ06. διὰ δοσιβαίίνο Ἰυποίαιη δἰριϊῆσδε 
ῬΕΙ͂, πΟῚ Ῥτγορίεν. ἩΕΙΝ᾿. 

τοῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσγένωνται 
Ηκτς νἱάδηίυτ δά Απαχϑρογ ποπιαο- 
τηοεδι ρΟΙ ΠΟΤΕ: αυϑ ΘΟΓΡΟΓΆ Εχ 51|1π|- 
᾿θι5 ρδυήθαβ, οδβᾶ ν, 6. δα ρϑγν}}8β οββὶ- 
Ῥυ8, δὲ σξθίοσβ ἐΐθπι, σοπβίατα ἀϊσυπίυτ : 
δὲ ορροτίυπα ἴῃ ᾶπο σϑιῃ Εογβίθυ, οἰΐαν 
Ταστοί. , 886. εὐ ῬΙαίατοΙ, Ῥ]ας, ῬΏ]]. 1. 
8, νυττ. 

ὀστοῖς] Ὀεάϊ εχ Αὐρ. ῥτὸ ὀστέοις, 
ΤἈΠΙΤῚΔιΙΟΟΤΏ ΠῚ ΡὈΓΕΒΟΘΡΙΒ ΟΠ πἰ Θηίεσ. 
ΕΙΝῸ. 
τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοι] 6. δ 

Απαχᾶροτθ ἀοοίηπα οἵ. ῬΙυΐδτοῦ. (46 
ῬΙδοῖ, ῬΒΐοβ, 1. ἱ, Ο, 8.) Ἐδόκει νι 
αὑτῷ ἀπορώτατον εἶναι, πῶς ἐκ τοῦ μ' 
ὄντος δύναταί τι γίνεσθαι, ἢ φθείρεσθαι 
εἰς τὸ μὴ ὄν. τροφὴν γοῦν προσφερόμεθα 
ἁπλῆν καὶ μονοειδῇ, οἷον τὸν Δημήτρειον 
ἄρτον, τὸ ὕδωρ πίνοντες" καὶ ἐκ ταύτης 
τῆς τροφῆς τρέφεται ρει φλὲψ, ἀρτηρία, 
γνεῦρα, ὀστᾶ, καὶ τὰ λοιπὰ μόρια. τούτων 
οὖν ἀριάρευρορῳ ὁμολογητέον ἐστὶν ὅτι ἐν 

ροφῇ προσφερο πάντα ἐστὶ 
ἢ ΤΡ ὕντα, ἶ ἐκ τῶν κνάκασᾳ. ἐἶεια αὔξεται, 

καὶ ἐν ἐκείνῃ ἐστὶ τῇ τροφῇ μόρια αἵματος 
γεννητικὰ, καὶ νεύρων καὶ ὀστέων, εἰς εἰς. 
ΒΔ οταὰθ ἀδ Αμδχαρότα [λιοτγεῖ, 1. 8835. 
“Ο 858 μὴ μρλσϑ Θ Ρδυχ 5 δἴᾳυε ταϊπυτ5 
Οβδῖθα᾽: 50 εἰ ἀθ Ῥδ0χ}}}}8 δίαυθ πυϊπατῖ5 
Ψιβοοσῖθυβ ὙΊβοῦβ σὶροὶ ; Κδηρυθπηυθ 
ογθδχὶ » Θηραῖοι ἸΠΙΘΥ 86 πη} 18 σοσῦῃ- 
ἐἰδυ᾽ βυτεῖ8. [Ιἀετηαυθ; ΟὈβουτυΒ ἰϊοϑέ, 
Αὐϊβίοι, ἴη ῬὮγϑ, 1. 111. ο. 4. οἱ 1π], ', ἀδ 
Ομ. οἱ Οὐτγαρί. Ἀγορα ἰηἰῖ. ἘΌΠΒτ. 
᾿ 104. ἐγ. ἱκανῶς} Ψυϊρο ἱκανόν. 1]- 

Ἰυὰ ὁχ Αὐρ. εἰ ΤΌ. βυθβθιίυ, ΕἸοΙπαὲ 
ατὐϊέγαϑαν' ἐπῖπι βαἰΐ8 τεσ τιϊδὶ υἱαονὶ. 
Α Τυῦ. δρεβὶ ἔγωγε. Ατρ. ἀγώ.---καὶ 
ἵππος ἵππου. ϑ΄ῖο ὕτὸ ἵππῳ Αὐυρ. Τὺ». 
Ῥαιβ, Ηξινῃ. 

μείζων εἶναι αὐτῇ τῇ κεφαλῇ] γεπὺς 
Ρυΐο μείζων εἶναι αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, κ 
ἵππος ἵππου" ἷ. 6. φιαῖοῦ {0 6886 ῬῈΤ 
φαρεξ, οἔ ἐιιι ἐξεπι ἐῴιιο Ἰμα}0 7 6886. [ι 
ἵππον σοηῃβοηίπὶ πὰ, Α Β 1) Ε, Ἐπ 
εβὶ ἤφοο ρὲγ ἰοΐυπι ἰοσυτηῃ σοπβίγαοιϊο : οἵ 
ουπρτυὶΐς νϑιβῖο ϑισυϊα; ἤἄοσπο πιαβΉτ8 
Ῥαγῦο ἨΙΟΟΥ 6886 ἦμδο οαρὶΐθ, εἰ ἐαμιβ 
ἐφιιο---, ὙΥΥΥ͂τ. 

προσεῖναι) 51. ΑἸά, Αὐρ. ψίπά, ΑΟΟ. 
γϑπεῖ. Α. οἵ τεεῖβ τεοορίξ Εἴβοποῦ. ϑῖ- 
ΡῬθδηυβ, δἱ δ}1},) προσθεῖναι. δ γττ. 



ΟΦΑΙΔΩΝ. 4205 
πὰς, τα ᾿ ᾿ πῇ 

μυεῖζον εἰναι διὰ τὸ ἡμίσει αὐτοῦ ὑπερέχειν. Νν δὲ δή, 
7} ε ,ὕ ᾽ὔ »ὋὟ» 4 »»- 7 γε Ε 

ἐφη ὁ Κεβης, τί σοι δοκεῖ περὶ αὐτῶν; Πόῤῥω που, ἔφη, 
Ἀ Ε εκ “᾿ 

νὴ ΔΙ᾿ ἐμὲ εἶναι τοῦ οἴεσθαι περὶ σούτων τουῦ τὴν αἰτίαν 
δ ᾿ » 1 3 

εἰδέναι, ὃς γεῖ οὐκ ἀποδέγομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡςΐ ἐπειδὰν 
ς 7 4 “Δ νὰ »ὮΡ» , ᾽ ͵ - ἊΝ 
εν τις προσθῇ ἕν, ἢ τὸ ἕν ᾧ προσετέθη δύο γέγονεν," ἢ τὸ 

προστεθὲν καὶ ᾧ προσετέθη διὰ τὴν πρόσθεσιν τοῦ ἑτέρου 
“ ’ὔ Ε] ᾽ « 

τῷ ἑτέρῳ δύο ἐγένετο' θαυμάζω γὰρ εἰ ὅτε μὲν ἑκάτερον 
αὑτῶν χωρὶς ἀλλήλων ἦν, ἕν ἄρ ἑκάτερον ἣν καὶ οὐκ ἤστην 

ὔ ᾿ ᾿ " 

τότε δύο, ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα αὐτοῖς 
2. 7 γῇ 7 ἢ »“ρ [ , ΣΡ ᾽’ 

αἰτία" ἐγένετου δυοῖν γενέσθαι ἡ ξύνοδος τοῦ πλησίον 
᾽ὔ -“- εἰ 

ἀλλήλων τεθῆναι. [ἃ8. 105. Οὐδὲ γε [ὡς 11 ἐάν τις ἕν᾽ 

σεῖ ν 
προσϑειναι Ἵ : προσθεῖναι "΄-.--- πηχαίου ΔΛΙ.---ἴ ἥμισυ ΠῪ εἰ ρτ7{.---ὃ του δὐὰ ΛΠ 
ὙΦΟΕΘῊΙΦ εἰ μγχ 1,.- ὥσγε 1.---ἰ οὐδενῶς Η.---ὁ ἑνί...ἕν} ἕἂν...ἐνὶ 1,.---Κ γέγονε ᾧ. 
--ἰ εἰ οἵ Δ.-ττῖι αἰτία αὐτοῖς ἘΞΠΎ.-- ἐγένετο τοῦ ΔΦΟϑ.---" δυοῖν ΓΟΈΗΙΙ, : 

ῳ 

δύο “-. 80 ἰοο δύο τὸ ἱποίρὶϊ Ὑ..-- τοῦ Ἢ, τῷ Τ.--τ 4 [ᾧς] οπι Δ.---" ἐν οπι Ε.--- 

διὰ τὸ ἡμίσει] (ΟΥ̓, 8. 69, φαίνεται γὰρ 
ὥσπερ ἥμισυ ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ. δ. 114, 
τὸ δίπηχυ τοῦ πηχνυαίον ἡμίσει μεῖζον 
εἶναι. ἂς Τορα. νἷ, Ρ. 1568. Ε, ἀρχὴ λέ- 
γεται ἥμισν παντὸς ἐν ταῖς παροιμίαις 
ἔργου. Χεπορῆ. Απᾶρ. ν, 10. 10. καὶ 
ἦν δὲ τῇ ἀληθείᾳ ὑπερήμισυ τοῦ ἄλλον 
στρατεύματος ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αχαιοὶ, δὶ 
δτισαϊστη τὸ νοσδῦαϊο ὑπερήμισυ ῥτε- 
ἤτυπι ἰᾶται πο Τϑαἶγεί νἱγ Θσυ ἰἰἰϑδίπηι8, 
Ηξινν. 

περὶ τούτων τοῦ Αἀάϊζυπι Βος του ἃ 
ποὺϊβ οχ Αὐγ, εἰ Ῥάτ, υδῖ] βοσίρίυπι τοῦ, 
ἰτεη]αθ ὁ δ. ἴπ πὸ νἱτῖοβα Ἰθρίυγ 
τούτων ταύτην αἰτίαν. Ἀσοραϊὶ ΕἸοίηὶ 
ψεγρῖο : Ῥχγοσιι---αὔε888 νεϊπὲ υἱάφον, μὲ 
αἴϊοι)ι8 κογίοη οαθιβατα ἐπ ε  ἰρ Υ 6 Ῥε 6}. 
Ηξσινν. 

ἀποδέχομαι] ΤΟΙ. ΜΙ, ν. ᾿Αποδέχομαι 
ἰαυάδε νοῦ Πδο, οὐκ ἀποδ. ἐμ, οὐδὲ ὡς, 
υὲ ἀοσοϑιῖ, νογθο ἀποδέχεσθαι οἰΐδη ΚΘ. 
πἰ εν ασα, ποῖὶ ἐδ τυτα βοςιπαίίνυτα, δἰαὶ ς 
υἱὐ ς. 41. εχίτ, ΕἼΒΟΗ. 
ἢ τὸ ἐν ᾧ προσετέθη δύο γέγονεν] ἘἈδ- 

[0 εἴ πόχιδ ἀἰβραϊδιϊοπὶβ ροβιαίϑηζ ἈΠ ἴδ πὶ 
βοηρίσταπι Πυ]αξπιοὰ! : οὐδὲ ὡς ἐπειδὰν 
ἑνί τις προσθῇ ἕν, ἢ τὸ ἐν ᾧ ἐν προσετέθη 
δύο γέγονεν" ἢ τὸ προστεθὲν" ἢ τὸ προσ- 
τεθὲν καὶ ᾧ προσετέθη, διὰ τὴν πρόσθεσιν 
τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ δύο ἐγένετο" --- φμΐ πα 
ἤοε φιεϊάδηι πλιὰ ρεγβιαάοτο μοββιπι, απ, 
δὲ φιεῖβ πνὶ ὑπερ αὐἰάκξ, εἰμ ἀπιοπ, οὶ 
ππππὶ αὐαἀἰξιγη, 65έ, ἀμο ζασέμπι δἰξ : ὧπ 
αἰξονιαι παι, χυοὰ Ῥγίογὲ αὐάϊξιι ἐδὲ, 

ἄπο ξασίμηι 8ϊξ : απ ὑέτὸ αὐαϊέμηι εἰ ἐπι, 
ομὲ αὐαϊέμηι 68ὲ, μὲν αὐ ξϊοπεηι επῖμς αὐ 
αἰΐογαηι, ἀπὸ !αεσία βὶπέ, Νὰ πὰ δα 
ΠΥΡοῖπθαὶ ἴγ68 τηοᾶϊ Ἰμ 6} Πραπίατ, φυΐϊθα8 
χ ἀυοθι5 ν. ο, οἱ Β, ἀυο ἤδηϊ : νοὶ] 
Α ἄσο ἥἢι, δἀάϊίο Β. γε] Β ἀυο ἤϊ, δἀάϊτο 
Α. νεὶ Α εἰ Β, σοιμπιαπὶ δααϊίίοπο ἀἄυο 
ἤυπί. δ υττ. , 

θαυμάζω γὰρ---ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρου] Εδ- 
ἴδτι ἤξοο δἀ βοδρίςογαπι οδηββᾶπι δὲχίυ9 
Ἐπυρῖτ, Αἀν, Μδιμοπιδῖ, χ᾿ 806. ἔρβᾶ γϑυθβ 
ΔΡρομἘΠ5, ΘΔ88 ἱπίετρτγείδη58 302---309, 
ἦν. 21. νἱῖ]. 91---ΤΠ0ὅ. δή υττ. 

ἐν ἄρ᾽ ὙΒοοροιαρυβ Οὐπιῖσυ8. δρυὰ 
ῖοσ. ἴ,. 111. 20. ἐν γάρ ἐστιν οὐδὲ ἕν, Τὰ 
δὲ δύο μόλις ἕν ἐστιν, ὥς φησιν Πλάτων. 
ν. 10᾽1᾽ ΑἸἀουγαπάϊη, εἰ Εαρτὶς. δὰ 5, Ἐπὶ- 
πρὶ ω 6083. ΕἸΒΟΗ. 

ἢ ἄρα αὐτοῖς αἰτία] Ὑ οτδα 55 5υπὲ 
οσοποίσυοπαάδ; αὕτη ἄρα ἡ ξύνοδος αὐτοῖς 
αἰτία ἐγένετο δυοῖν γενέσθαι. δυοῖν ρτὸ 
δύο εχ Αυρ. ΑΙά οἱ ϑθχέ, Εταρὶτγ, τθοῖθ 
τοροβξϊ ΕἸβοθεσ, 1 ἷ8 δυίΐδπι αἰτία 
δυοῖν γενέσθαι ᾿εγνυ ραίο βογπιοτβ υϑὰ 
γοοαυαϊιι αἴτιος ἱπἢηλἶνο ἡυηρίτοτ, πὸπ 
Ῥγέθηνβ80 ἅτὶ, τοῦ. Νοίδεϊβ δὰ (Ὑδίγ]}. ᾧ, 
71. κάθ δγυάϊέαπη οἰ νσθ ο τ] ἀπὶπιδανογι 
βἰοποιν ἱπ ΜΙ οἰεΐεπι. στ. Ρ. 23. ἤειν. 

ἐγένετο δύο γενέσθαι] Ἀδαυΐτο ἀτγιΐσυ- 
Ἰαπι, ἐγένετο τοῦ δύο γενέσθαι. Ουδῃ;- 
αυᾶτὰ δϑὲ ὉὉῚ οταϊετυγν. ο.. Πμορ’, ἷἰχ. Ρ. 
6058. Ο. ὥσπερ κατεχομένοις νομοθέταις 
ὅμοιοι γιγνόμεθ᾽ ἂν ὑπὸ μεγάλης ἀνάγκης 
ἤδη νομοθετεῖν" Ῥτὸ τοῦ νομοθετεῖν. ϑεχί, 

1, ἰἰϊ, 85, 

1, 97. 
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« , Ε] . ἰεὰ ᾶ 

διασχιίσῃ," δύναμαι ἔτι πείθεσθαι ὡς αὕτη" αὖ" αἰτία γέ- 
΄ -Ὁ ᾽ὔ ᾿ 

ογὲν ἡ σχέσις" τοῦ δύο γεγονέναι" ἐναντία" γὰρ γίγνεται 
’ 3.» -“ν ΄ , ἢ τότε αἰτία τοῦ δύο γίγνεσθαι"" τότε μὲν" γὰρ ὅτι ξυν- 

᾽ Ὀ 7ὔ ᾽ 
ἥγετο᾽ πλησίον ἀλλήλων καὶ προσετίθετο ἕτερον" ἑτέρω, 
-" » ὦ Ἴ ,. ,.," ὃ Ψ νῦν δ᾽ ὅτι ἀπάγεται καὶ χωρίζεται ἕτερον ἀφ ἑφέρου. οὐ- 
΄, ’ὔ ἣ ’ Ε Ἵ 

δέ γε διότι ἕν γίγνεται, ὡς ἐαίσταμαι ἔτι πείθω ἐμαυτόν, 
δ᾽ ΕΣ ὑδὲ ν"» ’ ΓῚ ’ ,ὔ Αἴ Ε] ’;, 

ουὐῦ ἄλλο οὐδὲν ἐνὶ λόγῳ, διότι γίγνεται ἢ ἀπόλλυται 
ΔΝ ᾿ " Ἁ ,ὕ “ 7,ὕ 3 7 ,᾿,Κ' 
ἢ ἐστι, κῶτοὶ τοῦτον τὸν τροπὸν τῆς μεθόδου, αλλὰ σφιν αλ- 

’, ἾΝ »»Ἥ5 ’ὔ " Ἅ ᾽ - λον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ Φύρω,β τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσίεμαι. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

" διχάση ΔΦῷε.---ἰ ὡς.. «γεγονέναι ὁπ ᾿Γ Γ',--τῦ αὐτὴ ΤΎΩ, αὐτὸ πὶρ Γ.--ἰ αὖ οι ΟΕ 
ἩΙῚ : ἡ Λ.--ὐ σχέσις Η 8.---ὰ ἐναντία...γίγνεσθαι οτὴ 5,--- ἢ ΠΗ, ἡ γὰρ ΟΕΗ͂Ι, : ἡ 
“ς.-ὶ γενέσθαι ΔΦ.--- μὲν ὁπὶ ᾧ5.---ὐ ξ, ΞῪ δὲ σοῖς 71..--" τὸ ἕτερον ΔΦῷΘ5.-- τὸ 
ἑτέρω 8.--- ἐν ὀλίγῳ ΛΕΦΟΕΗΠΠΙ,.---ἰ διότι ἢ γίγνεται Δ8.---Ἔ φέρω 5, φύω Τ.--- 

Ἐπαρ. γ1πᾶ. Ο 6. δυοῖν. ϑυττ. 
ἡ ξύνοδος τοῦ πλησίον ἀλλ. τεθῆναι] 

Ἐσάδμι πιοὰο ἀϊοίαπι νἱάἀθέυν αῦο ὧδ 
Ἐδερ. ᾿(. Ρ. 067. Β. ἡ---ζήτησις τοῦ καινῇ 
ξητεῖν ἀεὶ μουσικῇ χρῆσθαι, ποαυδ Ἶδτη 
ΟΡΙΠΟΥ τϑαυτγὶ ἡ ξύνοδος, τὸ πλῃσ. ἄ. τεθ. 

ΕΙΝῸ. 
ᾧ. 10ὅ. διασχίσῃ] ὙἸαά. Α Β διχάσῃ. 

 γττ. 
ἐναντία “γὰρ γίγνεται κ. τ. Χ.7 ΟἸγίπρ. 

Εἰ τἀναντία εἴδῃ αἰτία τοῦ αὐτοῦ οὐκ ἂν 
ἰλαρυόύι πῶς ἥ τε σύνοδος καὶ ἡ σχίσις 
ναντίαι οὖσαι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι; οπετ. 
ἐναντία γὰρ γίγνεται ἢ τότε ἡ αἰτ.] 

ΨΏΪρΟ ἐναντία γὰρ γίγνεται ἡ τότε αἰτία, 
ἴη αυΐθιβ φαυτη τότε σεΐοστὶ πὸπ ρορϑὶξ 
ηἶβὶ δά μοβίογηιβ, τὸ διασχίσαι, βίαι}πὶ 
ἰδ ΠΊ6 πὶ ἴῃ Ῥτοχ πιΐβ τότε μὲν γὰρ εἴς, νοῖ- 
Ῥαπι πος τότε δὰ ρήι5, τὸ συνάγειν, το- 
ἔεγίυσ, ΙρΙῸΣ δυὶ ἐγένετο ρχο γίγνεται 
τοβουθοπά τ ἔογεὲ δὰὶ νῦν ρτὸ τότε, αἱ 
σογίοσθιῃ τηθάθ]8π) αἴρισοὶ Εἰοϊηὶ ἤπς 
ΘΓ ; οὐπέγαγία φπΐηι ἔπη ἀἔχιιο βιιρο- 
τίν οαμβα βὲ, φιᾳ ἀμο βαπέ. ()Δαϊθυδοαιη 
ΠΟΙΏΡΆΥΔΠ1Ι ἰδοϊοηθ ἴὰ Βᾶ8, 2. πᾶς 
γίγνεται τότε ἣ τότε αἰτίᾳ ὁροπῖο μΐπς 
ΠΟΒΙΓΒ ΠΆΞΟΘΙΟΓ σοττεοξίο, ἐναντίος ἢ ιτὴ- 
ἰὰ πὸ δβὲ Ιοαυθηα] ρος, ἃ, 148, ἐγγνή- 
σασθε---με---τὴν ἐναντίαν ἐγγύην ἢ ἣν 
οὗτος---ἠγγυᾶτο. ἀ6 ἌΡ. νυἱῖ. ρ. 623. 
Ὦ.. οὐδαμοῦ γὰρ ἡ, ὕψις αὕτη ἅμα ἐσήμαινε 
τὺν δάκτυλον τουναντίον ἢ δάκτυλον εἶναι. 
Πεινυ. 

οὐδέ γε διότι κι τ. Δ] Α ποπάμπι εχ 
ἦθος πιείμοιὲ πιοίίο μεγβμαήφο ἡμὴ Ὧι 
δοῖγδ, {μαν 6 ἐπλιηνι ἤὰ (ἀπο. περ οἱ 
αἰλιμὰ φμίοψμαμι ας, αἱ ἐπέογφαξ, απ δι. 
Μειιράυτα δαξθιη βἰ δὲ ἔυγα βρθγανοταῖ πᾶν 
τυγῶ Πἰ βίο ἈΠ, Ὁ ΠΡΘΌΪΟ πέρ αἰχὶϊ, ΒΊ ΕΡῈ, 

ἑνὶ λόγῳ] τὰ δβὶ μεος Ἰδοϊϊο, Υ̓ ογβὶσ 
δισαΐβ πὸ τογδο: οἱ ῖς δίθρῃ, Αἱ ΑἹ]ά. 
Β45., Υἰπα, ΒΟ Ε Ὁ. επεῖ. Α Β ἐν 
ὀλίγῳ : αὐ οδέ ν] ρα 8 σοηξιβῖο, Εοτ- 
τηυα ἔγθα θη Ῥ]δίοηϊ ν. ς, ΑἹςΪΒ. ἢν Ὁ, 
41. 1). ἑνὶ δὲ λόγῳ: 1υγεϊά, Ρ. 108. ὦ. 
166. χῃ, ρ,, 080. Ο. Ἐρὶδῖ, νἱῖ, Ρ. 720. Α. 
οἱ Ἑπμογά. ν, 85. δὲ νατίδ ἰθοίϊο οβὲ ἐν 
ὀλίγῳ, εἱ Απβίρρυρι, Ἐρ. 1. 18, Οοηίε- 
γτϑίυν Ῥίθγβοπ. Κ' ογι βίαι}, ἢ. 181. Ὑυττ. 

ἑνὶ λόγῳ] Ηος ς εοτίᾷ (ὐου πα ἐπιθὴ- 
ἀδιίΐομθ, αυδπὶ δάβγδί Οὐά, Τὰ, ρτὸ 
69, χυοᾷ ᾿μ δά, νρῖ!. εἰ (οά, Αὑρ. 16- 
εἰίωτ, ἐν ὀλίγῳ, τεροδυθγδί ἴϑτὰ δίορ!ιδ- 
μυ5, ξινὺ. 

αὐτὸς εἰκῇ φύρω] Αἰΐαπι φιαπάαπι τα- 
ἐϊοπενὴ ςορμηΐϑοεο φμαδὶ, ΟΟΙπΙϊ ΒΟΥ, 
τηρίδ ΡΠ ΧΆ, υἵ 6 Π6 δηϊπηϑάνογε  ΕἸΞΟΠΘΙ, 
ἄυςια ἃὺ ἰὰ8 φιὴὶ ἕατίπϑπι δῆ πα Βα συ ΠΥ, 
διιῖ ἔξτγαστα δηυ 5 ΒΕ Ι σοηΐδ8. ᾿υΐατ ΠΟ - 
οὐππδπέ, Ατιβίορη, ἂν, 402, προπεφύ- 
ρᾶται λόγος εἷς μοι, ὃν διαμάττειν οὐ κω- 
λύει, ἔβοιυ}. Ῥτοπι. 460. τὸν μακρὸν 
χρόνον Ἔφυρον εἰκῇ πάντα, ἐεπιονε οπμεῖα 
εἰ ογεωϊία ἐπεὶοναηέ. Ἠξινρ, 

τοῦτον δὲ οὐδαμῆ προσίεμαι) δος ποη 
6815 φνετορίουδ βαπί, Ναπι τοῦτον ηὐυϊ- 
ἄττα τούΐογιυν δὰ ἢΠπὶ τρόπον ἃ. 48, δὰ 
γεῖρα ἡμίσει αὐτοῦ ὑπερέχειν Θχροκίζυπν. 
564 ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, δὰ 
αυθπηηϑτῃ χοίοσίυγ ἢ Οδτία, ποπ δὰ 1! υ τὴ 
οχ ἑάδὶφ ἀυοσίαπι, φσθετ ἑδπιά θη οἱ ἤγτη β8- 
β'πηυχα ξοπ οἰ ξ, δῷ, ΠῸΠ ἐθημεγε ὑοτϑανϊξ, 
Νϑαιθ δά ργοχίπιθ βρηυθηΐοπὶ ἀπᾶχαρο- 
ΤΟ ἢ) 58 {18 δρίϑ ϑοσοτησποῦδσὶ μοίθϑ : 
αυὶρρα αυσπι ϑοσγαῖεβ ποῦ ἴρ88ὲ ἱπινϑηϊέ, 
Βεα δ Αηᾶχδροτα βυσηβὶέ, Ἐὲ ἴδηιοπ δὰ 
ἤσης δοροιιυοάηχὶ ἀοθεῖ : φυΐδ [15 ποῦ 
εεί, ΕΥροὸ ργβββθῃβ φύρω Ῥοί(εϑίϑιθ ργᾶ"- 
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ἀλλ᾽ ἀκούσας μέν σοτε ἐκ βιβλίου" σινός, ὡς ἐφη, ̓ Ανα- 8. 49. 
ἀειοῤρε ἀναγιγνώσκοντος, καὶ λέγοντος. ὡς ἄρα; γοῦς ἐστὶν 

δια κοσ μὰν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ" τῇ αἰσίᾳ 

ὅσθην τε καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον. σινὰ εὖ ἔχειν τὸν: τὸν γοῦν 

εἶναι πάντων αἴτιον, καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, 

σὸν Ὑ νοῦν κοσμοῦντα πάντα προ καὶ ἕκαστον φιθέναι 

ταύτην ὅπῃ ἂν βέλτιστα ἔ ἔχη" [Κ. 106.} εἰ οὖν τις βού- 
Ἅοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν περὶ ἑκάστου, ὁπῊ γίγνεται ἢ ἀπόλ- 

λυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν περὶ αὐτοῦ ευρεῖν, ὅπη βέλτιστον 

αὐτῷ: ἐστὶν ἢϊ εἶναι ᾿ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν ἢ ποιεῖν" 

ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου οὐδὲν ἄλλο σχοπεῖν προσήκειν" 

ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὑτοῦ" καὶ περὶ τῶν" ἄλλων, ἀλλ᾽ ἢ τὸ 

ἄριστον καὶ τὸ ̓ βέλτιστον. ἀναγκαῖον δὲ εἰναι τὸν αὐτὸν 

φοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν αὐτὴν γὰρ εἰναι ἐπιστή- 

μὴν περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ "λογιζόμενος ἀ ἄσμενος εὑρηκέναι 

ὠμοῆν διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ σῶν ὄντων κατὰ γουν᾿ 

ἐμαυτῷ, τὸν ᾿Αναξαγόραν, καί μοι φράσειν πρῶτον μὲν 

5 βίβλου 1,.--ἰ ὅγε Γ.- πάντως 5.---ἀ ἤδη ΓΛΦΟΕΗΠΤΙ, δὲ Δ.--ο τε οπὶ ΛΟΕΗ͂Ι.--- 
πὶ τὸ ΟΠ 1,.---αὐῦ ταύτη οἷ᾽ ᾧ.---ὖ ἔχοι ΞΎ, εἶναι 5.--Ῥ ὅπως .--- αὐτῶν Π εἰ με 7, 
αὐτὸ 1,.--ῦ ἢ δηίθ εἶναι τὴ ᾧ.---" προσήκει ΔηΦς, προσῆκεν [.---οἰ αὐτοῦ ἀνοῖνον 
ἌΞΠΥ εἰτο 6.-- τῶν Ὑ εἴ ργ 2Π.--" τὸ ρμοϑὶ καὶ οπὶ 1,.----Ὗ εἰδέναι Δ.--- νοῦν τε 

(γι δοοϊρίδέυν, ν. σ, αἰέμηι τποάπηι ἐπ 
γμιαΐο ἰπέείοοῖο Απαχασόγεο βηβορρέιμῃ 
εθπιπιεπέμ βιπι, ῬΤοχὶ πλι δυίοπι ᾿Αλλὰ 
ἰηϊο ᾧ. 49. Βυΐϊο ᾿ΐα τεβροπᾶεξ, ηαπβὶ 
ΘΧρ Ιοδ 85, παάπι, πὶπιϊγιηπ: ἀ6 αυὸ ἀδ8ὰ 
αἰχίπυβ δὰ ἐ, 9, γήυττσ. 

ἀλλ᾽ ἀκούσα:----οὐδὲν οἴονται) ἨἩμδὶ 
Ελιεον, Ῥσρ, Ενδηρ. χὶν, ᾿. 760. Μοχ 
δ ᾿Αναξαγόρου νἱἀΘΆ17 ποσί Βπποίδιϊο 
κα 8,10. γγυττ. 

βιβλίου τινὸς} Ὑ ὁτθδ 5'ο ἤπησο: ᾿Αλλ᾽ 
ἀκούσας μέν ποτε ἀναγιγνώσκοντός τινὸς 
ἐκ βιβλίον, ὦ. ἔ.. ̓ Αναξαγ. Ἰαυάδί Απᾶχ- 
ἀροτῷ Φυσικὰ Αἰἰοη. 11, 16. 1 τὶ ἰοὶ- 
ἀπὸ Ῥγοίοσι 1 δοτί, 1), 6. ΠΕΙ͂Ν Ρ. 

ὁ διακοσμῶν} Ρτορτίμπι οο πη χαροσιθ 
τοσδθυίῃ. δ΄. ποῖ, δή ΟΥΑΊΥ], ἃ, 87.-- 
ταύτῃ ἤδη τῇ αἰτίᾳ. ὅ8ῖς Αὐρ. οἴ Ῥδτ, 
Λαο δὴ ργὸ ἤδη.---εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, 
Τἃ Ῥτὸ τοῦτο Τ᾿. ἔχει πιυϊαπάυτῃ μαΐο ἐπ 
ἔχοι. ἤεικυ. 

τιθέναι] Νὸοπ τιθέναι δρυὰ Ευδ5ε}. 16- 
σίτων, 58ε4. τιθέντα. φαοήί ραγορίυτα ἴ8- 
ταθη αἱ τοῦὶρὶ ροββοὶ, Ἔχριιπροηηα εδδθί 
ςοραυ δεῖνα ΡΑτάσυ]α βίο ἕκαστον. ΞΤΈΡΗ. 

ἃ. 108, αὑτοῦ εὑρεῖν] ΤῸ. αὐτοῦ ἐκεί- 

νου εὗρ. ἤξινὴ. 
κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ] Αουπιθη ἐβὲ ἰπ 

διηθὶρυϊδίο, ααὰ κατὰ νοῦν, δρομηάτηι 
πιρπίεηι, Απᾶχοροτῶ Ρἰϑοϊξαπι βιρτι σαί, 
δὲ νυ]ρὸ πβυτρδίογ σγαξιη, δὰ απὶπιὶ 
ποϑέγὶ δοηίδηίϊα. Ἐπιθνρ. Ρ. 48. Ε, σύ 
τε κατὰ νοῦν ἀγωνιῇ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ 
καὶ ἐμὲ τὴν ἐμήν : ἜΜΙΕΡ. Ρ- 12. Β. 51 Π}}}Δ 
διῃθἰ συ ταιθ, δὶ περὶ τοῦ νοεῖν αἰπθοτῖ- 
[ῸΥ --- τίνα λόγον μέλλεις παρὰ Φιλήβου 
δέχεσθαι νῦν, καὶ πρὸς τίνα τῶν παρ᾽ ἡμῖν 
ἀμφισβητεῖν, ἂν μή σοι κατὰ νοῦν ἢ λε- 
γόμενος' ἰθϊά, Ρ. 78. Εἰ, Τρ. χὶ. Ρ. 680, 
Β. Βρίποι". 1708. Ες Ατὐδεα, ἀ. 1. ρ. 800. 
δ00. σης δυΐειν Ῥμεράοπίβ Ἰωσιπη κἰἷρ- ᾿ς ΤΣ ἐξ κι 

οὔ. Α. πιυυάσπν δῸ εοίριτιο υΐπκο, οὲ 
ἰφτηθῃ αἰνὴπϑ Ρτον  ἀοπεῖδ ΒῸΡοτμ τ, βί8- 
ἴιθη8: τὴν πρόνοιαν ὀρθῶς ἂν καὶ ἀκο- 
λούθως λέγοιμεν τῷ παντὶ εἶναι, τῷ (δ5ἷο 
Ἰοβ. ῥζὸ τὸ) κατὰ νοῦν αὐτὸν (Ἰοσ. αὐτῷ) 
εἶναι, καὶ νοῦν πρὸ αὐτοῦ εἶναι. δήγττ. 

κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ] Απηίορ!ι, Εηη:. 
409. ᾿Αλλ᾽ ἴθι χαίρων καὶ πράξειας καὶ 
νοῦν τὸν ἐμόν, ἩΕΙ͂ΝῸ, 

εν, 111, 86. 
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πότερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν" ἢ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φρά- 
σειεν, ἐπεκδιηγήσεσθαι" τὴν αἰτίαν" καὶ τὴν ἀνάγκην, λέ- 

γοντὰ τὸ ἄμεινον καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦν τοιαύτην εἶναι" 

καὶ εἰ ἐν μέσῳ φαίη εἶναι" αὐτήν, ἐπεκδιηγήσεσθαι ὡς ἄρκεινον 

ἦν" αὐτὴν ἐν μέσῳ εἰναι"8 καὶ εἴ μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο," 

παρεσκευάσμην' ὡς οὐκέτι" ποθεσόμενος' αἰτίας ἄλλο εἶδος. 

ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ 

(..--- Ὁ ἐστιν δπίθ ἣ ροπυπὶ ΔΦαϑ8.---Σ ἐπεκδιηγήσασθαι ΔΦΟΙ8.---Ὦ τὴν αἰτίαν ροϑὲ 
φράσειεν φοπῖς Γ.---τὴν αἰτίαν...«ἐπεκδιηγήσεσθαι οἵἷὰ ργ ἘΠ.--- εἶναι οπι Οα.--- 
ἀ ἐπεκδιηγήσασθαι ΔΦΟΘϑ8.---" εἶναι α εἰ τ᾽ Λ.-ἴἰ αὐτῇ ΔΦΟϑ.---Ἔ ἦν ργ Δ.-- 
δ ἀποφαίνοι ΛΟΈΟΙ οἱ σοῖς γ{, ἀποφαίνει Η, ὑποφαίνοι 1,.---ἰ παρεσκενασάμην ΔΦΕδ, 

ὑποθέμενος ὑποθησόμενος 
--- ὡς, οπαρεσκευάσμην ὁπὶ ἵ,--- οὐκ ἔστι Η εἰ τ Ε.---ἰ ποθεσόμενος ΔΛ, ποθεσόμενος 
Ε, ἴσ. πυθήσων τς ΞΕ, ὑποθέμενος ἩΓΠΥΘΘῊΗ : ὑποθησόμενος σοττ Δ οὐπὶ "ς.-- 

πότερον ἡ γῆ πλατεῖα ἐστι] Ηδο ἱπ τὸ 
ἄτυο 81 ααἱ Απαχαροόγαπι ἴῃ βομοὶα Τοπΐσα 
Ρτοχίπηθ δηϊθοθββοσδηΐ, Απαχὶ πιδη θοῦ οἱ 
᾿Απαχίπηθπθβ, ἀἸἰββοη θαπΐ, ἷσ ἰδγγᾶπὶ 
πλατεῖαν Ξἶνθ τραπεζοειδῇ 6556 Βἰδίι 8, 
1116 κίονι βῖνε οὐ πάτο, ἡυδην ἤρσατϑμ νὸχ 
στρογγύλη Ῥοϊδοϊῖ ἀδηοίατο, εἀπι αβ8ϊπι|ϊ- 
Ι8π8, 106 ῬΙαίΐδγοι, ὧς ῬΊδο, ῬΠΠΠο8, 
1, 10. Ευδοῦ, Ῥσρ. Ἐν. 1. 8. οἱ Ηΐβε. 
Ῥιηΐοβ. δἰθμο 8180 δἀδοτρίδιη. 1.86τ- 
[0.9 ἴδταθη ὙΠηΐθιϊα. ορ᾽ πίοποπ), ἰδτγϑιη 
50! Πςϑὲ σφαιροειδῇ 6586, 4185 οἵ ΠΟσ 56η88 
στ ὑλὴ τεοῖβ αἰσδῖυσ, Απαχὶπιαπαᾶτο 
τ δαῖτ, ΑΠΑχίπιθ 8 πο Οποῖν 5οαθεθα- 
ἔυγ Απδχηροτᾶβ. ΕΌΗΒΤ, Αὐἱδίοι, ἀξ 
Οαϊο ἰ᾿. 18. Οἱ δὲ ἐφ᾽ ὕδατος κεῖσθαι 
(φασὶ τὴν γῆν)" τοῦτον γὰρ ἀρχαιότατον 
παρειλήφαμεν τὸν λόγον ὅν φασιν εἰπεῖν 
τὸν Θαλῆν τὸν Μιλήσιον, ὡς διὰ τὸ πλω- 
τὴν εἶναι μένουσαν ὥσπερ ξύλον ἥτοι τοι- 
οὗτον ἕτερον---- ᾿Αναξιμένης δὲ καὶ ᾿Αναξ- 
αγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον 
εἶναί φασι τοῦ μένειν αὐτήν" οὗ γὰρ τέμ- 
νειν, ἀλλ᾽ ἐπιπωματίξειν τὸν ἀέρα τὸν 
κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται τὸ πλάτος ἔχοντα 
τῶν σωμάτων ποιεῖν κι τ. ἄ. Ἐχ αυὸ 
Αἰὐδίοιθ! β ’Ιοοο Ππὰ ᾿ἐχυϊάο ᾿πὲ6}} Πρὴὶ δτ- 
δἰίτον, ἃ Ὑπα]οία σ᾽ οθοβδπι ἐθτττα ἤρτιγᾶπι 
ποπάυπι ἔμ 586 Θχοορ᾽(αίδτη, ααδιην 5 ΠοῸς 
ἰταθαὶ Αποίοτ ἐς ῬΊδεῖς, ΡΒ} ο5, 111, 10. 
ΟἿ. 85. δὰ Ψίγρ. Οθογρ. ἱν, 357. βη. ἢ. 
849. Ξ)η4ᾳ. Νϑαιδ δὉ Απᾶχίπηθηδ παι] ἐμ πν 
αἀἰβοαββϑῖε Απαχιτηδη τὶ βεπίθηίἶα, 46 χὰ 
6 ῬΙυϊξατοῖι Θιγοσαδεῖβ ΕαβΘΌ, ἱ, 8. ᾿Αναξ- 
ίμανδρος ὑπάρχειν φησὶ τῷ μὲν σχήματι 
τὴν γῆν κυλινδροειδῇ, ἔχειν δὲ τοσοῦτον 
βάθος, ὅσον ἂν εἴη τρίτον πρὸς τὸ πλάτος. 
Τοϊβογΐατη μος ῬΙυατο ὶ ὑθβεϊπιοπίυτη 418 
ΟΠ Ρούΐυ8 οχἰ βίϊτηθε ΤΆθυ ἢ δαοίοτιαῖθ 
εἰοθοϑδμι (σφαιροειδῇ) ἔρυγαπι ἰΥἱδα δ πν 
ἴστγεβ 80 ΑΠδχϊπιδπατο τοΐθγεπεῖβ ἢ. 1. Ὁ 

Τρίτων ἢ, 1, νεῦῦο πλατεῖα Ιοπίσϑιη 50Π 0» 
ἴᾶπῃ ἃ Ῥ]δίοπο βρη βοδίδπι βαβρίσοσν, Π]υὰ 
στρογγύλη, ηυοὰ ηυυπὶ τῇ πλατείᾳ ορ- 
Ῥοπδίιγ, σφαίρας νοὶ ςοηΐθ σφαιροειδοῦς 
Βρηϊβοδίυιη παρε, δὰ Ῥυ ΠΑρΡΌΓΟΟΒ ἱπι- 
ΡΥλΐΒ βρθοίατο. ΗΈΕΙΝ. 

ἐπεκδιηγήσεσθαι)] ἩἨϊὶς εἰ ρΔ0}1}ο ρμοϑβξ 
Αὐυμ. εἰ ΤῸΡ. ἐπεκδιγγήσασθαι, ΝίαϊΘ 
ΡΙΟΡίΕΥ ρῥθοθά. φράσειν, ἨεινΌ. 

παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτι ποθεσόμενος 
ψυΐϊρο ὡς οὐκέθ᾽ ὑποθησόμενος, αυοά πὲ- 
46 ἴῃ δοογαΐθτη σομνθηὶῖ Θχ 8118 το απὶ 
οδ885 ἢ, |. φυπτοπίομι, πεαῖθ Πόσα 
σοταρτοθαίαν βυῆταρὶϊ8. Δυρ, οὐκ ἔτι 
ποτεσσόμενος. Τυδ. οὐκέτι ὑποθησώμε- 
γος. ΑἸ, οὐκέθ᾽ ὑποθεσόμενος. 85. ὥ, 
οὐκ ἔτι ὑποθέμενος. ἘλΒ6Ρ. οὐκέτι ὗπο- 
θησόμενος, ηυοὰ εἰ ΕἸοΐπιβ οχρτγαβὶξ, 
ψφιαδὶ πεΐΐαπι απαρὶτπ8 σαπδαγμτς βρεσῖεπι 
Ῥοδίξιγϑ. Ῥδθπίχαθ Ἐπβίδί. εἰϊδίαβ ἃ 
Ἑογβίετυ, δὰ Οὐ, Β, 375. εἀ. Β85. Ρ. 102. 
τὸ δὲ ποθέσαι ἀντὶ τοῦ ποθῆσαι δοκεῖ μὲν 
ποιητικὸν, ἔστι δὲ ἀληθῶς ᾿Αττικὸν, εἴ γε 
καὶ Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς φησι, πα- 
ρεσκευασάμην ὡς οὐκέτι ποθέσων ἄλλο 
εἶδος αἰτίας" λέγεται τοίνυν ἑκατέρως, καὶ 
ποθῆσαι καὶ ποθέσαι. Ἐχ πᾶς ᾿ἰοςτοπυτα 
νυ οίδίο ααοα οὁτυΐ, ποθεσόμενος οἱ 088 
Ἰοεῖ ταῖῖο γθααϊπιξ, δὲ σοπῆιτηηΐ βοτίρίουγ 
᾿Αττικώτατος, ΤιγΒῖηΒ τ. 314. εα. ἘεΙΒΚ, 
πότερον γὰρ, ὅταν ἦ τί μοι πρᾶγμα, τότε 
ποθέσομαι τὸν ἐροῦντα καὶ τοὺξ μαρτυρή- 
σοντας , ϑ'᾿πΆ ΠΥ ποι ταοᾶο τέξεσθαι ἧπι 
α8ὰ 6ϑὲ ἀρυὰ Αἰἴΐοοβ, βοὰ φἕδπι τέξειν 
Αἡηϑίορη. Τἤθβιι. 18. Ευπρ. Ἴτο. 742. 
“ἘἜ3οἢ. Ῥτοτη, 860. 808. [ἰδπαπα θιγ- 
γάνειν ἀρ] χ ΒηΡδὲ ξαίυτυτη, εἰ θίξομαι 
εἰ θίξω ΒἘυτὶρ. Ηΐρρο], 1086. Ηετδο]. 
θ52. δίαυπο ἃ πρέω (τη πνεύσειν ἀβυγρα- 
ἴὰγ, πὶ πρευσεῖσθαι. Ἡπινο. 

παρεσκευάσμην ὡς οὐκ ἐθ᾽ ὑποθησόμενος 
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ν Ἀὰ Ν Ν ͵, 4“ , : "» 
[8. 107.] Καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίου οὕτω παρεσκευάσμην" τι. ἢ. 87. 

ξ ’ ; Ἀ ’ὔ Ἁ " δ 

ὠσαυτὼς πευσομνένος, καὶ σεληνῆς καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, 
7 ΄ Ἀ Ν ἊΨ Ν ως Ἀ “" ᾿ 

τάγρους" τε πέρι πρὸς αλληλὰ καὶ τροπῶν καὶ τῶν ἄλλων 
; " Ἀ Ἄν} ῃ ν᾽ Ὡ Ἀ “, 

παθημάτων, πῇ πότε ταὺυτ ἀμνεινὸν ἐστιν ἐκᾶστον καὶ ποιεῖν 
Ν ᾽ὔ εἰ ’ ᾽ Ἀ " 9.5 ΓΙ 7 

καὶ πάσχειν ἃ πάσχει. οὐ γὰρ ἂν τότε αὑτὸν μήν, φὰ- 
᾽7 ξ ἴω) 3 Ἀ “ Ἁ ᾽ “ 

σκχοντὰ γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ" κεκοσμῆσθαι, ἀλληνΡ τινὰ αὐτοῖς 
Ψ ἢ 4 Ε »" Ἱἐὄ;.ὠλν 7 τ ΣΝ εἰ Ν 3 Ἀ 

αἰτίαν! ἐπενεγκεῖν ἢ ὅτι βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἐχειῖν ἐστιν 
Ὁ Ν ε΄ ζὴ γΝ ᾽ὔ Ἀ ,ὔ 
ὡς περ ἐγει" ἑκάστῳ οὖν αὐτὸν" ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν 

Ν “ ᾿"νΨ ΣΙ ὔ ’ Ε Ἁ Ἁ Ἁ 

καὶ κοινὴ πᾶσι τὸ ἑκάστῳ βέλτιστον ὠμυῆν καὶ τὸ κοινὸν 
"Ὁ " ,ὔ Ἁ ; ᾿ ᾽ὔ 

πᾶσιν ἐπεκδιηγήσεσθαι" ἀγαθόν. καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμην 
ἰων Ἀ 2 ᾽ὔ Ε] Ἀ ’ »"»κσ ἃ Ἁ ’; 

πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς βί- 
ν ᾽, -, » ν 2 ’ ᾿ “ων ε ’, 

βλουςΐ ὡς σάγχιστα οἷός τ ἢ“ ἀνεγίγνωσκον, ἐν ὡς τά- 
“" Ἀ ’ Ν Ἁ -" 

χιίστα εἰδείην" τὸ βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον. [ἃ. 108.] 
᾽Α ἈΝ ὃ) 6 “᾿ ῷ. ἐ »᾿ Υ ἐλ (ὃ Ε ’ὔ ᾽ὔ .; 

πὸ δὴ θαυμαστῆς, ὦ εἐταῖρε,) ελπίδος ὡχόμην φερόμενος, ξ. 50. . 

δι παρεσκευασάμην ΦΟ8.--- τάχη 1.--- αὐτοῦ Δ.---Ρ ἀλλὰ 1.---4 αὐτῆς αἰτίαν Ἡ, 
ὃν 

αἰτίαν αὐτοῖς Δῷ5 εἰ οοἵτ 71.---τ βέλτιον Δῷϑ.---" αὐτῶν Ξ, αὐτῶν ΠΥΦΟῸΞ οἱ ᾿τ 
Η].---ἰ βέλτιον Δ8.---Ὦ ἐπεκδιηγήσασθαι ΓΔΛΦΟΙ͂8.--" Δ, τοὺς β. Δ.---ἶῖἦ ἢ ΗΙ εἰ 
ΡΓ ΓΕ : ἣν "ς.--ὶ ἠιδείην 21.---) ἐλπίδος ὦ ἑταῖρε ΈΥ.--- ἐπειδὲ Ἐ, ἐπειδὴ δὲ Δ. 

αἰτίας ἄλλο εἶδο5} Ὑ᾽πὰ, Α Β Ε Εὶ8 ἀδπὲ 
παρεσκευασάμην. Ἐ βία 5. ἰΐοι, Οἀ, 
Β. Ρ 1460. παρεσκευασάμην ὡς οὐκέτι 
ποθέσων ἄλλο εἶδος αἰτίας" ἃ νοῖδο ποθεῖν 
ἄυσθπβ, ἴα ]5α ἰδοίζοπε ἀδοθρίαβ. Οίθ- 
Τατη ἴοττηᾶ σοτηροβὶ τη 15 δδάθι δβὲ δια- 
νοέομαι ὡς ποιήσων, ἡχδι 1} Ππβ γα ν πη 8 
ΒΙΒΙϊοιῃ, Οτῖς, Ῥατι. χ. ρ. 29. οἱ χίϊ. ρ. 
85. δά οὐ]ὰ5 γα οπθον ἰνος ἴοσο βοτιρίαπι 
Ταΐββα ραΐθπι Ὁ διιοίοτο, οὕτω παρεσκευ- 
ἄσμην ὡς ὡσαύτως πευσόμενος. Υ υττ. 

8. 101, οὕτω παρεσκευάσμην ὡσαύτως 
Οἰηΐββαιι Ὁ ΕΌΒΕΡ, εἰ ΕἸεΐη, οὕτω τεσῖϊα9 
Ῥοπὶ δἀπίβ ργρορτθββαπι {Ππ4 παρεσκευάσ- 
μὴν Ῥυϊαθαί ΕἸβομεγ, Ἐρο, σὺσ ἰδ] δα ἀ8- 
μὰ, σδυβᾶτι ΠΟ νἱάδο, αὐαστῃ {τ πὶ 10- 
υσπαϊ ε᾽8ὲ βοπῸβ παρασκευάζομαι ὡς μα- 
χούμενος. Ἠ. Ἰ. οὕτω ρεοτιπει δὰ ὡσαύ- 
τως. ῬῬτοίαρ. 8. 10]. καὶ αὖθις αὖ τὰ 
ἀνιαρὰ ὡσαύτως οὕτως οὐ, καθόσον ἀνιαρὰ, 
κακά; Χεπορμῇ, Ουτορ. νἱῖ!. δ. ὅ. ὡσαύ- 
τῶς δὲ οὕτως ἔχει καὶ περὶ κατασκευῆς. 
Ηειν νυ. 

καὶ πάσχειν ἃ πάσχει!) ΨΙοἶπιβ: τοὶ 
[αποενο πεῖ γαϊὲ φιιοάσμπημε ἀρσαπέ τοὶ μα- 
ἐϊαμέωγ. 881 Ἰορίββεῖ ἃ ποιεῖ καὶ πά- 
σχει, αὐ ΠΙΙΓΟΓ δἰᾳαθπι οἰ Θρα ἰβθί πιὸ 
Ξοτὶρίοῦ οὐδίγαθγε νο  υἷδθθ, [1 νοϊαὶέ 
Κοελίετν, Ρ, 108.] Ηξικχ. 

ἑκάστῳ οὖν αὐτῶν] [ἰὰ ΤΡ, οἐ Ἐπ}. 
Ψυϊμο αὐτόν. Ταὰπὶ ἄθπυο Αὐρ. εἰ Το, 
ἐπκεκδιηγήσασθαι, πιδὸ τηδὶε ἢ. 1. ΨΙά, 
τοί. δὰ Ῥιοίαρ. ᾷ. 190, Μοχ ἀθ Αιᾶάσα 
"Ἰοσυἕοπο ἃ ΤΒασν ἀϊἀ6 ἐπιρτπνβ ἔγθησθη- 
ἰλία πάνυ σπουδῇ νἱὰ. ΨΔΙΟΚΘη, δὰ Ῥ)ιδ- 
ἰᾶγ. Ἐρρ. Ρ. χνῖ. ΗΕ ΙΝ. 

8. 108. ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς: }] Μιγίβοα 
ἐϊ) αὶ 8ρὲ ἀμοεδαν, ψφιῖμη ἐσοε εἰξογῖι8. ἵπ 
ἐϊϊοναηι ἰεοξίοπε ΡΥΟΡΎ 888, γ 6], Ηαπο ἴῃ, 
ϑρέηι εὐ θοΐι 8. οΥαπι, φίαπι, εἰς. Ἐθοδα5β 
δαίοιη ἴοτίη886. ὑπὸ δὴ θαυμ. ἐλπ. φερ, 
ϑΤΈΕΡΗ. Μα]θ. 8:15 δηὶπὶ Β6η505 δχἰβδίθ- 
τοῖ δ 1θηἰββί πηιι8. Νϑιη φέρεσθαι ὑπὸ ἐλ- 
πίδος οδὶ 8μ6 ἀεὶ, αυοά Βυρτὰ ο, 1:2. οχίτ, 
ἀϊοΐυπι ο81 ὑπὸ ἐλπίδος ἄγεσθαι" υἱ ρᾶυ}]ο 
ἱπίοπυβ ὑπὸ δόξης φέρεσθαι ἀϊοϊζυν ορὶ- 
πίοπο μοὶ: 5364 φέρεσθαι ἀπὸ ἐλπίδος 
ποίαί 8306 οΥ̓ανὲ, τερεἰ  α 8μὲ, βρέπι Ἀ6Υ- 
ἄδνο: αἱ υραρϑὰ ὁ τὰς 19. ἀπ᾽ ἐλπίδος με 
καταβαλών" οἱ Ερῖβι. δοοταί. Ρ. 9. κατα- 
πεσὼν ἀπὺ τῆς ἐλπίδος. ΕἼΒΟΗ, 

ἀπὺ θαυμαστῆς ἐλπίδος ὠφχόμην φερό- 
μενος] δ εἸ θῖν, αἱ Ρἰδουϊδεθὶ ΕἸΒΟιΘτο 
ἀπαπὶ αἰζοσανο ἰοουπι, δὶ πὸ ἤογανδ 
ἢος βοηβὰ οδρίοηα ϑβεοί, ἰδυάδτο ; ἢτ- 
ἸΉΣΟΥ σοτίο ἱπτουρτοίδειο ἕοσθε, βοσγαίθῃη 
αυΐάειν, ορεϊπαν πη ἢν }05 Ἰοοἱ ἱπίογρτγοίΐθτα, 
Ἰδυύαῖ, ψαὶ ̓ πῆγα το πὶ ᾿(8 εἰοαυδίαγ : ἐπειδὴ 
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μ" Ἀχζ 5. Ν Ε ᾽ “Π Φ “ΓΝ “ΟΝ ᾿-.»-- 
ἐπειδὴ" προιὼν καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῶ ἄνδρα. τῷ μὲν νῷ οὐ-- 

Ε] Ν 

δὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ δέεοι- 

δὲ ταύτης ἐστερήθην ; 5οἃ πολοῖο δὰ Πίδο 
ψεῖθα πὰς δδϊὶ ρμόβεῖτ, Ψετθιη 6ϑῖ, 
Βοσγαίθπι 8ρΡ6 ἀεδβιϊζαϊυϊη ε5586, Ξθή ἢ, ], 
δ θαυῆτῃ Ῥγοσοάθγοί πὶ Ἰοροπα 8 Πα} 18 
ΒΗ ΟΒΟΡΙ 1 τῖβ, 580, τυᾶρπα ἀποσθαίυτ, 
0110 δπίθ δηΐπν αἷξ : καὶ οὐκ ἂν ἀπεδό- 

μην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας. 56 πιεοτ ἀπ- 
Βιϊαῆσ τολδ ᾿πλοοτοὶ οχ ρατέϊουϊα δή. 5] 
ΒΟΥ Ρ515561 Ῥ]αῖο δὲ, βρηϊεητῖα παϊο ἰδοὶ- 
[105 Βυθβοτίθεγθπι, φυδπι μετ συ] δι 5668 
οταϊϊοπὶβ Παρὶίαί, δά οὐυἱά ἤθε συτη 
ἐπειδὴ, αὐοὰ ποι σοπεογοῖ συ πὶ σι ροηοτὶ- 
θὰ5Β σφευθῖβ ἀριᾶ Ἐπβερίυπι, (ΡΊΘρ. 
Ἐνδηρ. χἰν, 15.) Ἰορίτυτ ἐπεὶ δὲ ; αυδτα 
Ἰοοίϊομοπι Ψίροτυβ ῥτοίετε νυἱμαίω, οἱ 
ἐπεὶ βἰρτιἤολτο ἢν. 1. ἀλλὰ αἰεῖς, 5εα πὸ 
ἔδιο ἴδίποπ ταϊὶ ἄυτα νἱδοίοτ. δέθη- 
ἄυιϊη ἰαΐογα νἱδδθίυτ ἐπ ἐπειδὴ, ῥτὸ αὰὸ 
ΩΣ Ἰορεηάππι νἱἀείυγ ἴθνὶ τη βίοι δ 
σπουδῇ δές. Ἐχ ΣΠΟΥ͂ΔΗ, ορίποτ, ἔδοῖ!α 
ἀπῆηρετο μοί οβοϊἐδηϊτία Πἰθγατοσαιτι 
ἘΤΙΕΙΔΗ͂, εὐ δὲ αποσοθ ἔ86}}6 Ῥοζυϊξ οχεὶ- 
ἄἀδγθ, ῬΥΟΡίου 5:0 ΠΠτπἀἸη θῖν οαπὶ ἃ εἶπ 
5} } Ὅς νος 8 ρυϊουῖβ Ῥ]βίοποπι σπουδῇ 
ἐξα υἱὰν υἱ βίρολοοὶ ἐμ σε, ἀρρῶτγοῖ ὁχ 
ἢ 6 ΒΙΡΘΙΙΟΥΊΒ ΠΑΡ 9: ἀλλὰ πάνυ σπου- 
δῇ λαβὼν τὰς βίβλους. ᾿ΐοπι 1π ΟΠαπϊ 6 
(Ὁ. 248. εἀἂ, 45, 23.) τὸν πλησίον ὥθει 
σπουδῇ. Ῥοκαθὶ αἰϊοτὶ σαόαυθ ἴῃ τηὸπ- 
τε νϑῆΐγο, αὐ Ἰδρδίατ ᾿ὑΤῸ ἐπειδὴ, ἔπειτα, 
ϑ'οα Ἰυάϊοιατη βὶ: ῬῈπο5 χα βιϊπηδίοτοβ ἀοο- 
ἰοβ δίηιιθ θαιοβ, ΟΛὝΤΤΤ,. 

ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς} ΕἸεῖπυβ: Ηας ἴσὶ- 
ἔπ γαγα δὶ 506 πισέμϑ, οὐ ἰο ΟΥ̓ ρογ- 
8ο, υἱάεο εἴς. Οὐδιῃ Ββεσαΐαβ, ορίποσ, 
τ υϑίσποπι ϑορΠΆπιΒ τροῖβ ἰερὶ πᾶ ϊ- 
οανὶ ὑπὸ ρῖὸ ἀπὸ, ᾿ος, αἰ νοϊαϊξ, βθηβι: 
ἹΜιτῖῆοα ἐπ 80. ἀποθϑαν, ψιληι δοσο εἰξ6- 
ΡΊΩ8--- ῬΥΟΡΎ 88:8 οἷς, Ϊπάϊστιιιπι νἷτὸ 
ἰαπίο γυἀϊοίυτα, Νοπιρα υἱ 1Π|6 ργοάϊτοὶ 
56 π|8115, ΒΟ δὴ οροσίυἱ ἐπὶ δὴ θαυμαστῇ----- 
ἐλπίδος φχούμην, ὅτε προϊὼν οἷο, οἴχεσ- 
θαι φερόμενον τιστι 65ὶ ἐπεὶ, 564 αὐτὶρὶ, α 
ὄπγδι ἐπδιϊέμέο απ ξογυῖ. Ἐχρο αἱ, αιιοπὶ 
Ρ65 ἈΠ6θᾺ ἰεηςῖ, τεθος αἸεϊξιν ἐπ᾽ ἐλπί- 
δος ὀχεῖσθαι (γν. Ῥοτεοπ. δὰ Ευτῖρ. Οτοβί, 
θ8.}), 5ῖς σοπίτα, πιά θη μοι 8 πιοίε- 
Ῥῆοτγα, βοογαίθβ, σα πῃ 5ρ6 18 οχοίάοπε 
(ἀπ᾽ ἐλπίδος κατέπεσεν), ἀπὸ θαυμαστῆς, 
ἰπαυϊέ, ἐλπίδος ἀχόμην φερόμενος, α ρτῶ- 
εἴανα 5ρ8 ἀἰϑρεῖϑη ΚουΘΡαν, φιπιπα ἐπ ἰδεῖ - 
ὅπ ΡΥΟΡΎ 5515 υἱάετειη εἰσηι πεθπέο πἰλιὶϊ 
τιϑιηι οἷς, ΗΈΙΝΌ, ᾿ 

ἐπειδὴ} [τὰ Ἰορὶε διϊδπι Βα άεθαβ Οοτα- 
πιοηίητ, ἴ, ὅτ. Ρ. 3. Αβοθπβ, ϑοὰ Ἐπ- 
560. ἐπεὶ δέ' αυδτα ἰδοοποπι ΨΊΡΘΓΙΒ 
Ῥιτθίροτεδδι γυϊραία;, ηαυοὰ ἐπεὶ πος Ιοτο 

6886ὶ ἀλλὰ, νο] ἔπειτα’ ἡτᾶπι ᾽π τὸπὶ ἴδυ- 
ἄδι Ἰσοτα Ηετοάοιὶ ἢ. Ρ. 114. Νὸπ 
ΔΡΒΘΏοτ, ΕἸΒΟῊ, 

ὁρῶ ἄνδρα] ΑἈΑπιδίσυυπι δδὲ, αἵταιπι 
ἄνδρα ροείτατ 51: ὑτὸ ἄνδρά τινα, αἰέψιετε. 
ουἱγιαπι ἅπ, οὔνῖβθο ἀυίίσαϊο, ὑτὸ τὸν ἄν- 
δρα, ἀμπὸ ὑΐντυπ, Απαχαρόναηι. Ὁ τα 
δὲ ΤΆΤΙΟΥ : ῥτῖοῦ δἰΐδιῃ νϑπιβῖδ, εἴ ρτορτῖδ 
ἰγάϑίοπὶ. ϑίυτ ἀρυᾷ ϑορμοοῖ. ἴθ Α]. 
1102. ΜΙοπείδυϑ ἱπαυὶὶ δὰ Τουοσυῖι, Ἤδη 
ποτ᾽ εἶδον ἄνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ θρασὺν, ὶΡ- 
κατῃ ἀφιηοηβίτα ἢ Τ Θυστατῃ : αἱ νἹοΐεβλτν 
1110. Ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρ᾽ ὄπωπα μωρίας 
πλέων, ἴΐαπι ἰρβαπι ἀδπισππέγατιβ δέει - 
ἴδαπι. ϑ΄π|]6 εοὲ Αὐ᾽βίορμδπὶ8 ἴῃ ΡΠ αξ, 
382. ΒΙερβιἀθην8 δὰ ΟΠτειυγυπι, Ὁρῶ 
τινὶ ἐπὶ τοῦ βήματος καθεδούμενον" ἱ, ε-. 
Μέάδοο αἰϊφιοηι: πολ Ἰδὲ, ἐδ οἱίοο, ΟΠ τ - 
1128. ἐπ᾿ υϊαβυιοαϊ αἰξογσοβέοπθ, ἔδιηδ- 
οἤῃ5 δὰ Τ)ὶσθοροϊηῃ: Ἐνορῶ γέροντα 
δειλίας φευξούμενον" Ῥἀεο (6) βέποϑγη. 
Αἰχια νᾶπο ταϊϊοπαπι ργοοζα! τί πὶ δ δεῖ, 
αὺ8 ἀνὴρ ῥτὸ ὅ ἀνὴρ, οἱ ἄνδρα ὕτὸ τὸν 
νδρα ΔοοὶΡ βίον, αὐδπιηθαπι εἴ ΘΔ ΥΠ 

ῬτΟΡ 1165 αὐοΐοτεβ πα θπΐοτα, νυ. ᾿ς. 1 
ΟἾτγ8. Οτ. ᾿ΐν, Ρ. 657. ἢ). ἐτελεύτα γὰρ 
ἀνὴρ ἀδιάθετος" πιογίνιι8 ϑηΐηι ὁδὲ ϑοοτα- 
ἐξ8 ἐπέθϑίαξιβ. ἘΠῚ βῖς βέθρῈ ποιβθὴ ἀνὴρ 
80] τη 51Ππ6 ἀγίϊσυϊο ἀβυγρδίατ: ν, ο. ῬΊα- 
ἵαγοῖο ἀθ ϑ5'δηϊί, Ταδηθδα Ὁ. 186. ἢ). ἴπ 
αἱοίο Ἐραπιήποπάς ἀκ νῖτγο ἴουτεϊ τηστίυῦ : 
ὦ Ἡράκλεις, πῶς ἐσχόλασεν ἀνὴρ ἀποθα- 
νεῖν ἐν τοσούτοις πράγμασιν. 1)6 Ὑαϊα 
Τλιηφ Ρ. 920, Ε, λέγει γὰρ ἀνὴρ κ. τ. Ἅ.- 
αἰσὶε επῖπι ἰὶς υἱν΄---. τοιὰ, ν. 928. Α, 
Ὠεῖ. Οτας. ὑ. 435. Ε. Απιξιὰδβ 3:06, ἴ, 
τ. Ρ. 18. 121. 124. 287. 348. 356. 400. 
Ὁίοσ. 1.. 11, 356. ἀ6 ῬΙδίοπο, οὐκ ὀλίγα 
γὰρ ὧν οὐκ εἴρηκε, γέγραφεν ἀνήρ. Ἐχὰ-- 
βίο! ἃ Βοογδεϊσογιιτῃ χν, Ὁ. 38. 5σι}0 ποι 
Χοπορ οντῖ5 (6 βοογαῖθ τπστῖαο ποσὶ δῆ - 
18: δοκεῖ μέντοι χρῆναι ἡμᾶς συγγρά- 
φειν, ἅ ποτε εἶπεν ἀνὴρ καὶ ἔπραξεν. δεὰ 
ἴδ 5ππΐὲ ΠΟΙ ΠΒΕΙ͂ΝῚ 5 ΠρῚΪΔΥ15 ὀχθτηρὶδ, 
ποὸ ἐχ Ρ]αἴοπε. δ υτυ. 

ὁρῶ ἄνδρα] Ἠΐὸς αηυἱβ ποὴ πιϑιοτῖξ, 
δα]οσίο αγιίςιο, ὁρῶ τὸν ἄνδρα ἢ ϑεὰ ραγῖ 
τοοῦο Ατιβέορῃ. Ῥιμι. 653. ᾿ῶς γὰρ τά- 
χιστ᾽ ἀφικόμεθα πρὸς τὸν θεὸν, "Αγοντεὶ 
ἄῤδρα τότε μὲν ἀθλιώτατον εἴς, αθ] βοττηο 
681 ἀ6 σοτίο ποίοησμδ μοπιῖηο. [ἃ, ἈΠ Γη, 
428. --- κἀκεῖνος μὲν ἦν Χωλὸς, προσαιτῶν, 
στωμύλος, δεινὺς λέγειν. Εὐρ. Οἷδ᾽ ἄνδρα 
ΜΜυσὸν Τήλεφον. Θυσοῖτοα ἴπὶ βοϊαΐο στ Θ 
ΒΕΤΙΏΠΟΠΘ Ρτοιηΐβουθ 0 Αἰτο8 ἀϊοίαπὶ 
ΟΡἷποῦ ἀνὴρ εἰ ὅ ἀνὴρ (8. ἀνὴρ), τοὶ υῖ 
θεοὶ εἰ οἱ θεσὶ, βασιλεὺς εἰ ὁ βασιλεὺς, 



ΦΑΙΔΩΝ, 

κοσμεῖν τὰ πράγματα. ἀέρας δὲ" καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα 
αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα. καί μοι" ἔδοξεν 
ὁμοιότατον πεπονθέναι“ ὡς ΖΈρ ἂν εἶδ τις λέγων' ὁτιδ Σω- 
κράτης πάντα ὅσα πράττει" νὼ πράττει, κάπειτα ἐπεχει- 
ρήσας λέγειν' τὰς αἰτίας ἑκάστων ὧν πράᾶάττῳ, λέγοι πρῶ- 
τὸν μὲν ὅτι διὰ ταῦτα νῦν ἐνθάδε κάθημαι, ὅτι ξύγκειταί 

Ἁ " ᾽ Ε “ζ Ἂ ’ Ἀ Ἀ Ἁ 2 “" 

βου τὸ σώμα εξ ὀστῶν; καὶ γευρῶν, καὶ τῶ μὲν οστῶ Κ ἐσσὶ 
3 Ἐπὶ Ἁ ᾿ " “" 

στεῤῥὰν καὶ διαφυὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦ- 

-- εἰς..«οαἰτιώμενον οἵη Η.---Ὁ δὴ 1, οπὶ ἴ,.--- ἐμοὶ α.---ἃ ὁμοιότατόν τι πεπονθ, Δ 
ᾧ4.---Ἔ εἴ οπν ΔΛΈΦς.---ἰ λέγοι Φθε.--- ὅτι ὁ Ἐπι:.--- ὅσα πράττ οἱ ᾧ.---ἰ λέγει Ἡ, 
λέγειν Δ.---} ὀστῶν ΓΛΟΕΗΠ,: ὀστέων "ς.---ἰ ὀστέα Δ6ϑ8.---ἰ ἔτι ᾧ.---ἢ στερρὰ Ἐ: 

ᾳύαυθ 1ὰ ρβοπῦβ 98πὶ 8118, ΙΝ ν. 
τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον, κ. τ. λ.} 

δεηϊε (πὰ ἀἰοῖπα.) πὲ ὠξεπέθηι, πέψαθ 
εἰἰΐα8 σαϊι58α8 αὖ οα γεροέσπξεμνι ἐμὶ οὐ αν 
παπάαβ τὸβ (βἰηριιἶα8), δε αὖ ἀξνε, 
εείπετε, αψῆα, σαϊ4845 ἀμοοπέορηι. Ἐποἀοτὰ 
ποιπηθ ΑΠΒΧΘρΡΌγαπι τϑρτθμθη εξ ΤΌ Γδειβ 
ἐπ Τρ. κὶϊ, ρ. 096. Ἐ,. [πεξρ. 901. 8.1]: 
καί τινες ἐτόλμων τοῦτό γε αὐτὸ παρακιν- 
δυνεύειν καὶ τότε λέγοντες ὡς νοῦς εἴη 
διακεκοσμηκὼς πάνθ᾽ ὅσα κατ᾽ οὐρανόν" οἱ 
δὲ αὐτοὶ πάλιν ἁμαρτάνοντες ψυχῆς φύ- 
σεως ὅτι πρεσβύτερον εἴη σωμάτων, δια- 
νοηθέντες δὲ ὡς νεώτερον, ἅπανθ᾽, ὡς εἰ- 
πεῖν ἔπος, ἀνέτρεψαν πάλιν, ἑαυτοὺς δὲ 
πολὺ μᾶλλον" τὰ γὰρ δὴ πρὸ τῶν ὀμμά- 
των πάντα αὑτοῖς ἐφάνη, τὰ κατ᾽ οὐρανὸν 
φερόμενα, μεστὰ λίθων εἶναι καὶ γῆς καὶ 
πολλῶν ἄλλων ἀψύχων σωμάτων διανε- 
μόντων τὰς αἰτίας παντὸς κόσμου. Λτὶ- 
βἰοῖ, ΜΙ ϑίδρἢγϑ, 1. 4, ᾿Αναξαγόρας τε γὰρ 
μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ πρὺς τὴν κοσμο- 
ποίΐαν" καὶ ὅταν ἀπορήσῃ διὰ τίν᾽ αἰτίαν 
ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ, τότε ἕλκει αὐτόν" ἐν δὲ 
τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλαν αἰτιᾶται τῶν 
γινομένων ἢ νοῦν. ῬΙυΐάγο. ἀὁ Ἰ)εἴδοί, 
Οτδο. ὑ. 435. Ε, ἐκεῖνος γὰρ ἀνὴρ (Πλά- 
των) ᾿Αναξαγόραν μὲν ἐμέμψατο τὸν πα- 
λαιὸν, ὅτι ταῖς φυσικαῖς ἄγαν ἐνδεδυμένος 
αἰτίαις, τὸ κατ᾽ ἀνάγκην τοῖς τῶν σωμά- 
τῶν ἀποτελούμενον πάθεσι μετιὼν ἀεὶ καὶ 
διώκων, τὸ οὗ ἕνεκα καὶ ὑφ᾽ οὗ βελτίονας 
αἰτίας οὔσας καὶ ἀρχὰς ἀφῆκεν" αὐτὸς δὲ 
πρῶτος ἢ μάλιστα τῶν φιλοσόφων ἀμφο- 

᾿ πέρας ἐπεξῆλθεν, κι τι Δ.’ ῬΙοιίπ, πη, 
ἱϊ, ἦν, 7. Ὁ. 162. Ἐ΄ ἤυδιι9. Απδχαροσο 
ορἱπίοποια δχαρ ίδηθ, πος εἰΐδηι ποίδέ : 
᾿Αναξαγόρας δὲ τὸ μίγμα ὕδωρ ποιῶν, οὐκ 

᾿ ἐπιτηδειότητα πρὸς πάντα, ἀλλὰ πάντα 
ἐνεργείᾳ ἔχειν λέγων, ὃν εἰσάγει νοῦν 

ἀναιρεῖ. ΟἸεπιοηβ Αἰοχαπάγ, ϑίγοπι, 1]. 
ς ὐὰνς- τὸ ̓Αναξαγόρας πρῶτος ἐπέστησε 

«(. 

τὸν νοῦν τοῖς πράγμασι" ἀλλ᾽ οὐδὲ οὗτος 
ἐτήρησε τὴν ἀξίαν τὴν ποιητικὴν, δίνους 
τινας ους ἀναζωγραφῶν σὺν τῇ τοῦ 
νοῦ ἀπραξίᾳ καὶ ἀνοίᾳ. ϑπηρὶὶς. ἴῃ Ατῇ- 
βἰοΐ. ῬΉγ8. ἱ. Ρ. 3. Α. ᾿Αναξαγόρας δὲ ὃ 
πλαζυμζιοι ἐπέστησε μὲν ποιητικὸν αἵ- 
τιον τὸν νοῦν, ἐν δὲ ταῖς αἰτιολογίαις 
ὀλίγα αὐτῷ προσεχρήσατο' ὡς ὃ ἐν Φαί- 
δωνι Σωκράτης ἐπέσκηψε ἴ. ἐπέσκωψε'" οἱ 
βἰ τη} Ὁ. 38. Α΄. 11. ν. 68. Β. εὲ ν. 83, 
6. Ιμνίϊον διιἰπρὶε ΟἸγπιρίοάοπιθ (σά, 
ἵν ρ. 104. Ηοτπιῖᾷβ8 Οοπιπιοηΐ, ἴα ΡΊν- 
ἄταπι ρΡ. 435. οοάεπιὶ Ὀγανίυ8 οδιη βρεο- 
ἰ(αῖ,  υττ. 

οὗὖδέ τινα5] ἸΚοοἰογα8 Ὁ. 108. σεη86- 
Ραὶ τϑϑοδδὶ ἄθθετε ἀλλὰ ἄλλας τινὰς 
αἰτίας--- ἀέρας τε---. ΕἼΒΟΗ. 

ὥσπερ ἂν εἴ τις λέγων] ἴΐὰ Δὰν, Τὺ, 
Ῥατίβ. δὲ Ευβεῦ, Αὐ Ἑάά, πιδ]8 δϑεϑβῖ εἰ, 
Ἦξινρ. 

νῷ πράττει] [π Ταῦ. ἀοσβυπί, Μοχ 
Οοά. Ἐμδεθ, ὕχοπ. πράττει. ἘΔ, ϑίορῃ, 
πράττοι. πιλ]6. ἀεΐῃ ρτὸ λέγοι Αρ. λέ- 
γει. ΕἼΒΟΗ, 

κἄπειτα ἐπιχειρ.Ἷ κἄπειτα ᾿᾿. 1. ρουϊίαπι 
6386 ὕγὸ ἔπειτα, πιοπυΐ βιιρτ δὰ 8.89 ..-- 

Μοχ ὀστῶν εἶσ οἱ ρϑ.}}0 Ροϑέ ρτὸ ὀστέων 

εχ Αὐρ. Ταῦ, οἱ Ἐυι8θ᾽ν. τοβοῦρβὶ, ΗΈΊΝ, 
στερεὰ] 85. ἢ. στεῤῥά, Ὁ Ἰορίτατ 

δρυὰ Αὐδθίορη. Αοἤδπι, 219. στεῤῥὸν 
ἀντικνήμιον, Ναν. 419. ψυχῆς στεῤῥᾶς. 

Ἑυπρ. ϑ.ρρ]. 1711. στεῤῥὸν δόρυ. ἴπ 
ῬΙδίοπίβ ἰδιπθη Πἰοτῖβ ΠΠυ ἃ δ ̓ νῖ8 εβί ὁὉ- 

νη (ΤΠεοῖεί. 8. 14, Ῥτοίδρ, δ. 81. ἀδ 

Βρρ. ἱ, ρ. 348. Ἐ, νἱϊ. ν. δῶ8. Α, Τίπι, 
Ρ. 31. Β. ». 32, Β. Ρ». 48, Ο. ν. δδ. ΔΑ. 
Β. Ρ. δ0. Β. εἰ 5δηρε 8188); στεῤῥὺς 
ΔΙ1ΡῚ ποπάππι τοροστίπιιβ. ΗΕΙΝῸ. 

διαφυαὶ} Ὁ υο νετθοὸ ἴῃ μ᾽ απιΐβ σενέρε- 

ἰα ἀδποίαπίυτ, μὶς βαπέ οββίαπὶ (1881 ἐποῖ- 

διγρ, δτ ἀσαϊοταμι σοπιπιδβατο, Μοχ Εὰ- 

βοῦ. σαρκῶν τε καὶ ϑέρμ. -πέμπτεσδεὶ 
2 
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1, ἴἰ. 88, 



410 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεσθαι, περιαμιπέχοντα τὰ ὀστῷ 

μετὰ. τῶν σαρκῶν καὶ δέρματος, ὃ 0 ξυνέχει" αὐτά: αἰωρου- 

μένων" οὖν τῶν ὀστῶν ἐν ταῖς αὑτῶν ξυμβολαῖς χωλώντα 

καὶ ξυντείνοντα" τὰ γεῦρα, κἄμπτεσθαί που! ποιεῖ οἷόν τ᾽ 
εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ξυγκαμ- 

φθεὶς" ἐνθάδε : κάθημαι" [ὃ. 109.} καὶ αὖ' "περὶ τοῦ δια- 
λέγεσθαι ὑ ὑμῖν ἑτέρας τινὰς" τοιαύτας αἰτίας λέγοι," Φῴω- 
γἄς σε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα αἰ- 

σιώμενος, ἀμελήσας σὰς ὡς ἀληθῶς αἰτίας λέγειν, ὅτι 

ἐπειδὴ ᾿Αθηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ χκαταψηφίσασ- 

θαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ ὶ βέλτιον αὖ" δέδοκται ἐνθάδε κα- 

θῆσθαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα ὑπέχειν τὴν δίκην ἣ ἣν 

στερεὰ "ς.--- ἔξ, ὙΕΞΥ, 

ι. 99, ὧν κελεύσωσιν ἐπεὶ νὴ τὸν κύνα, ὡς ἐγῴμαι, πάλαι ὧν ταῦ- 

-τ9 ξωρουμένων ττ Ἢ1.---Ὁ ἐμβολαῖς 8.---ἃ ξ, ἘΞΥ.--- που 
οτὰ ᾧ3.--- ξυγκαμφθεὶς ἙΞΥ, συγκαυθεὶς Ι,, συγκαφθεὶς ἘΗ͂ ; συγκαμφθεὶς -ς.---ἰ ἂν 
Δ.---- τινὰς δὰ ᾧ8.---Ἶ λέγειν α.--ὟὙν ὡς ὁπ Δ.---ἃ ἂν Δ.--Ὦ κελεύωσιν ΓΛΟΈΗΠΙ,. 

που ποιεῖ---Ναίυπι ΠΟ. που ΕΧ 864. ποιεῖ 
βυϑρίςοτ. Ἠξινν, 

ἐων--- ξυμβολαῖς} ΟἸσετο Ν, Ὁ, 1]. 
δὅ. “ Θυϊά ἀϊεσδπι ἀδ οββίθι51 αυδ5, 5888- 
7εςείᾳ σοτροτί, τηΐγα θ}}658 σΟτα Π} Βθυ γα 8 Πᾶ- 
Βεηΐ, οἱ δά βιδὈ} } ! αἴοπι ἀρί88, οἱ δὰ δτίι8 
δηϊθηοβ δοσοιητηοσαίββ, οἱ δα πιοΐαπ, δὲ 
δια ΟΠ 6 ΠῚ σογροτΐβ δοίϊοπθ), Ηυς δά ἀδ 
ποῦνοϑ, 8 ηὐυΐθυβ γί σοπίϊμθπίαγ, 60- 
Τυπι 6 Ἰπιρ}] δ ϊοποται σογροότα ἰοΐο ρετ- 
Ἐποπῖο. Οἰίεταπ) ἀδ νετροὸ αἰωρεῖσθαι 
δγϑιηι ἰοἰϊὲ ν, Ἐοδεῖι5 Πδχ. ΠΊΡΡΟΟΣ. ν. 
αἰώρα. Ἐτβοη. 

δ. 109. τοιαύτα5] Εὐθεθ. τοιάσδε τὸ 
τοιαύτας, εἰ ἀεἶπάς ἄλλα ἄττα μυρία. εἰ 
ΤΡ, μυρία ταῦτα, ἰάοτππηυα (οα, ρδυ!]ο 
Ροϑβὲ ἐνταῦθα καθῆσθαι. Ἠεινν, 

ἀμελήσας τὰς ὡς ἀλ.] ΑἸοῖΡ. 1. Ρ. 118. 
Ο. Μανικὸν γὰρ ἐν νῷ ἔχεις ἐπιχείρημα 
ἐπιχειρεῖν---διδάσκειν ἃ οὐκ οἶσθα ἀμελή- 
σας μανθάνειν. Χοϑμορὴ. Ογτορ. νἱῖ. 2, 
ἄμ: “Ὅτι πρῶτον μὲν, ἔφη, ἀμελήσας ἐρω- 

τὸν θεὸν, εἴ τι ἐδεόμην, ἀπεπειρώμην 
οὔ εἰ δύναιτο ἀληθεύειν. Λαβοτρεὶ, 

τω 45 οοττίθηάιιπὶ Ραξεῖ ῥτὸ νυἱρατί 
᾿ΧΘΙΌΙ ΘΟΠΒίΓασἤομιΟ, ἀμελήσας τοῦ τὰς ὡς 
᾿ἀλ. αἰτ. λέγειν. Τύτὰ Αὐρ. ἣν ἂν κελεύ- 
ὡσίιν, ἰάχιυδ τϑροβυϊ Ῥίον, Ψυϊραίυπι 
ΔοΟΌΓΔΙΑ τε ρόταπι ταῖῖο οχὶρὶῖ, ἰδρᾶγ 
οβΐ τϑίϊο ἀδῖπάθ ἐπὶ νετθβ ὑπέχειν τῇ πό- 
λει δίκην ἥτιν᾽ ἂν τάττῃ, υδὶ τάττῃ, ποῦ 
τάξῃ, αἰεὶ ἴθ ὑπίνετθαπι Ἰοαυδη8 βθοτσ, 
Ηεινῦ, . 

νὴ τὸν κύνα] [(8 ραββίπι [υγανὶε 80- 
ογδίεβ ν, ο. ἴπ Οτδίυ!. Ρ 51. Αροΐορ. 8. 
0. Τ,δοϊαπεϊαβ ἢ]. 20, ἀρ ϑοοτγαῖθ : "Κ 8- 
ΤΠ ἰάθπι ρῈΓ σᾶπθιῃ οἱ ΒΏβογθιη ἀο)οτᾶ- 
Ῥαῖ, Ο ποπιῖποπι βουτγαπι δ᾿ ΒΕ] δίο δυ- 
ἴοτη, ϑοσγαίϊβ πΟιηἶπθ, ΡΘΙ σᾶποιῃ ζιταΐ, 
αυοά ὁ ἰπ Αὐργρίο βδοοτγάοιϊθαϑ ἀδάϊε ορε- 
τϑη), εἰ Πδ08Β ρυΡι05, νϑ σδποπι, 
σορσηϊίοβ 518] τοΔάϊα!ξ, ν, ΟἸγπρὶοά, Ψ]- 
ίδτη Ῥ]δΐ, αυὶ ἰδυάδὲ 6 Οοτρία, Ρ. 816. 
μὰ τὸν Κύνα, τὸν Αἰγυπτίων θεόν. ϑιοὰ 
ΠῸΠ ὍΠῸ τη0ᾶο 7άτατο 5016 ρ8ι βιοογαῖοβ, 
Τηΐεγάση νὴ τὴν Ἥραν, ηποὰ νοϊεθαῖ 
οοΥπρὶ Ηυϊομῖπβ. ἰπ Οὐτορ. Χοπορ, 1, 
11. ἴῃ νὴ Δία, 6 οαϑεϊραία τοί Ὁ 
Ἐχποδέϊο δὰ Χϑπομὶ. Μοι,, 1. ὅ. Ρ. 4. 
Ἡυϊοβπϑοπαπι ααϊάθαν νοϊυϊε ἀρίομοτα 
Ἑοτγοΐον. (88 Δροὶ, 8. Ρ. 843.) αιοά πα]- 
Ἰὰπὶ πυπδη ἀρυὰ Ῥέγβαβ Ὠδθυσπς Τυπο, 
560 πϑβοῖο δὴ ἧτθο γαϊϊο ἢξ Ἰάοπθα. Ογ- 
τὰϑ Θπΐπν, αυοα ϑοογαιὶβ ᾿πϑι τ {ἰς αὐτὴν 
Ροίυϊί εἰ βοοτδίῖοο ΠΠΟσΘ ἴγατα, Ουδηὶ 
τοοίς Χοπορῆοπ ἤηχοτὶς ἰηβεϊται 15 οοη- 
σοτίοδβ, ἰδηΐο ἐπίογψα!ο ἰθιηροόταπι 415- 
αποίοβ νῖγοβ, ΟΥγασα δίηιιθ ϑοογαίθῃ, 
18} ἀἴσθγα ἢΐο δε ποι, Νὴ τὴν Ἧραν 
οσσυστῖς οὲ ΑΡροϊορ. δ. 12, 7Τυτανὶς οἱ 
ΘΟΟΤΑΐΟ5 ΡΕῚ ἀλεκτρ να, Αυϊβίορῃ. ΝῸΡ, 
2416. οἱ ΒΟ ο]Ἰαδίθη, μὲσ ρίαξαπεηι, Ναχ, 
Ὑγτ, Ὠῖ88. ν]], Ρ. 90. 1λανΐβ. Τλιοϊα 8 
ἰ, 1, 380, τῶν.) ἱττίἀδθε ἤϑηὴς νδγίδ πὶ 

7υταπαϊ ταϊϊοπθπὶ ϑοογδοδπι :᾿ (οἵ, δὲ 
Ἰσδτοιηθῃ, ἔν 1, Ρ.. 191.} ἰΐρηι Ζοηο Ἐρί- 
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Ν “« Ἀ - κἈ Ἁ ’ὔ “ἃ Ἁ 
Ζὼ τὰ νευρὰ τεῦ καὶ τὰ ὀστῷ ἢ περὶ Μεγαρὰ ἢ Βοιωτοὺς 
Ψ εν ᾿ , δ »Ψ ᾿ ᾿ ,ὔ 
ἤν, ὑπὸ. δόξης φερόμενα τοῦ βελτίστου, εἰ μὴ ἰρενονάς τς 
Ν Ἀ Ἴ Ν " ,ὔ ᾿ Τὴν - 
μὴν καὶ κἄλλιον εἶναι προῦ τοῦ φεύγειν τε καὶ ἀποδι- 
δ ͵ ᾿ ε" »» ,ὕ , “ , ἡ , ΩΣ 
ἡρασκειν ὑπέχειν τῇ πόλει δίκην ἥντιν ὧν ταττῆ. ἂλλ 

᾿» Ν ψ. » »»» ' Ε ᾿ ’' Τ᾿ 
αἰτία μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἀτοπον" εἰ δὲ τις λέ- 

δ' Ν -»“ ΜΗ Ν : " ἜΘ .ὖς»" 

γοιδ ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν καὶ ὀστῷ καὶ νεῦρα 
Ἀ,- Ε ἔ Ε 3 “ἢ “͵ Ε] 56 "“᾿ Ἀ δό 7 

καὶ ὁσὰ ἀλλαΐ ἔγω, οὐκ ὧν οἷός τ᾽ ἠδ ποιεῖν τὰ δόξαντά 
“ Ἶ ͵ - - ᾿ »»ἝἩ“Ἥ ἢ 

μοι, ἀληθὴ ἂν λέγοι" ὡς μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ ἃ ποιῶ, 
Ἀ ͵7  " "»" “ ’ὔ ς- καὶ ταύτη! νῷ" πράττω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστου αἱρέσει, 

-- τὲ οπῦ ΓΔΦΟΈΘΗΙΙ,53.--ἃ πρὸς Δ.--ῦ ὑπάρχειν 8.---α λαλεῖν Δ.---ὐ λέγει 1,.--- 
6. τὰ οτὰ ΕἸ.---ἰ ἄλλα ὅσα ΔΦΘϑ8.---Ε ἦ ΔΙῚ δἱ μγ ΓΕ: ἦν “-ς.----κ᾿ὶ ἀληθῆ ἂν λέγοι οπὶ 
ΛΗΙῚ οἵ μγ ΓΕ..--- Ἰ ποιῶν ἃ Π.--- ταῦτα ἩΓΛΕΥΦΕΘΉΠ οἱ ργ Π.---ἰ νῦν 1,, νῦν ἃ 

ΟὕγευΒβ δρυὰ Τιλοίδητυπ 111, 19, Τογίυ]. 
᾿8π. Αρο!. 14. “ Τάοεο 46 ρὶ!]οβορίν9, 
δοοσταῖα σοπίεπίυβ, 4υὶ 'π σοπέμιπιο πὶ 
Τθδόταμι αὐαθγουπι δὲ Βίγουπι δὲ σϑΏθΙα 
ἀο)ογεραῖ, 86 ρῥτορίεγεα ἀβπηημδίυβ ἐβὲ 
ϑοσγαίθβ, αὐἷα Π6ο5 ἀεβίγαθθαϊ,᾽ ΟΟΤΤΙ,. 

νὴ τὸν κύνα] ῬῈεΡ σαποηι} Τιτοηατ 
σϑυ588 ΤᾺΌΠΘΠΙΙΒ, ἔπι586. π8 πὸ ογιπ ]ϑιῺ 
Αγ δ Πα ἔαπι} ΠΠἀταπὶ βοογαίὶ, ὙΙάδδτυν 
ῬΜοπδρῖυβ δὰ Ὁίορ. Γ,, ἢ, 40. νυτυ. 

τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ερόῤεὶ (οά, Αυρ. 
οὐτὰ Ἐπιβθ ὃ. οταϊτεἶξ ματϊουΐδ τε. Ἐχ- 
ὉΠ ΧΊΒΒ61} δ 0856, πὶ ΒΡΡΙὉΒ 18 τε αἰΐεηο 
πὶ Ροποϑγείασ, ἨΈΕῚΝῸ, ᾿ 

ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτ.1] 0 ργοχὶπ 
ὈΣΌΘΒ, αυὸ σοπῆυρετο ροββϑθί ϑοογαίθβ, 
Τῆοθ εἰ Μίορδτα πιθτηοσαπέυ εἰ ἴῃ ΟἿ- 
ἴοπ, Ρ. ὅ3, Β. αὐτὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν 
εἰς τῶν ἐγγύτατά τινα πόλεων ἔλθῃς, ἢ 
Θήβαζε ἢ Μεγάραδε, εὐνομοῦνται γὰρ ἂἀμ- 
φότεροι, πολέμιος ἥξεις, ὦ Σώκρατες, τῇ 
τούτων πολιτείᾳ.---Ἐα86 Ὁ, ἢ περὶ Βοιω- 
τούς. Βθπ6, πὶ τι }18 ΟΠπιῖβ80. ῥτίοσθ ἢ, 
περὶ Μέγαρα ἣ περὶ Βοιωτ. Ἠξινῦ, 

Κ »ν εἶν, πρὸ τοῦ φεύγειν Οπίοη. 
Ῥ. δ4. Β. μήτε παῖδας περὶ πλείονυς ποιοῦ 
μῆτε τὸ ζῇν μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ δι- 
καίου. ειν».- 

τοῦ φεύγειν τε καὶ ἀποδιδράσκειν Χε- 
πορἢ. Απᾶθ, νἱῖ, 8.11, Καὶ τὰ μὲν φεύ- 
γοντα καὶ ἀποδιδράσκοντα ἡμεῖς ἱκανοὶ 
ἐσόμεθα διώκειν καὶ μαστεύειν. Απιπιοι. 
᾿Αποδράναι καὶ ἀποφεύγειν διαφέρει. ᾿Απο- 
δράναι μὲν γὰρ τὸ ἀναχωρήσαντά τινα εὔ- 
δηλον (8βογ, ἄδηλον) εἶναι ὅπου ἐστίν" 
ἀποφεύγειν δὲ τὸ μὴ δύνασθαι ἐπιληφθῆ- 
ναι. λέγει δὲ Ἐενοφῶν τὴν διαφορὰν ἐν τῇ 
᾿Αναβάσει (1. 4. 8.) οὔτε ἀποδεδράκασιν" 
οἶδα. γὰρ ὅπου οἴχονται" οὔτε ἀποπεφεύ- 
γασιν᾽ ἔχω γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ 
ἐκείνων πλοῖον. [πάρ ἀποδράναι ὕτο- 

Ρηππι (6 βευνβ, σδρίϊν8, ἀθβοιίουϊ θυ 
δυΐϊαρ θη θὰ5 νεσθαπι, ΗΝ, 

ἀληθῆ ἂν λέγοι] ἴπ Αὐρ. ἀδδαπὲ, πιδίθ, 
Μοχ ΤΡ. ποιῶν ἃ ποιῶ. τηα]6. ΕἸΒΟΗ. 

καὶ ταῦτα νῷ πράττω] ὅς Αυρ. Τυῦ. 
Ῥατ. δίχυβ Επβθὺ. [ου͵]ὰ5 Οοἀ, ταῦτα ἃ 
νῦν] φιυπι ν]ρῸ Ἰοραίυγ ταύτῃ, ποοάαπι 
ἰάπιθ Ῥοιβδηδία Βέδο δρὸ δυθιΐγοσ, Θύδιῃ 
δαΐῃ ἱποοιοταοθ ΘΟ εοτθῃς ἰδθο ; αὖ ὑγῸρ- 
ἐδν ἠώς (διὰ τὸ ὀστᾶ καὶ νεῦρα ἔχειν) γπᾶ 
“βιοετε φμρ ἐαοίαγη, αἰφιὸ ἤκξὸ πιθηξε 
ἀΡΈΥΕ, ἩΟΘῊ ὉΔΡῸ ἐἶπι8, φιιοὶ ορέΐγμιπι ἐ8έ, 
ορέϊοπε, ἰώ τιάρπὰ [ιεγὶξ δογπιοη δ ἴπ- 
ογξϊα ὃ ΝΙπισαπι ααυτα πεβὸ διὰ ταῦτα 
1ιαυΐάο 510 'π 5644. τοαυϊγαπὲ ορροβιξιπι 
814 υἱα, Β181] ᾿ηξεσίασ 6) αβιηοα!ϊ, 5ε4 νοῦθα 
ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστου αἱρέσει ορροβίίᾷ 
δι πί Π18 καὶ ταῦτα νῷ πράττω. δὲ ταῖν. 
ἰδπι, πθαὰ6 Ροβί ποιῶ ρίδοθγθ βὶς οοῃΐὶ- 
πὸ βυδ)ςοίαπι αἰϊυὰ νουθυπι πράττω, 
οπιηΐποηὰβθ δὶ 48 ἀΐχεηε, Ξωκράτης 
νῷ πράττει, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστου 
αἱρέσει, π΄ [8 ποπ ῥᾳθυμίαν τοῦ λόγου 
6886, 564. σομέγαγία Ραμα οἱ ἀσύστατα ; 
ῥᾳθύμως δὐπὶ Ἰοᾳυὶ, αυΐ ῥῬχοΐογας υπὰθ 
ἴδοι! τρυρπδπίϊα ᾿πίου 386 εἴ σοηΐτγατϊα 
Θ]Ίοοσθ φυεδί δάνθυβαπιβ, βοη αἱ δρϑτίθ 
οοπίγαπ οἱ δρβυγάβ, 781 βὶ σθβου ρβεσίβ 
καὶ ταῦτα νῷ πράττων, ρμγιαβογξϊηε τιεπξς 
αρθη8, γΘΥΌ15 διὰ ταῦτα β88 τεαἀϊίυγ οὁΡ- 
Ροβίεο ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστου αἱρέσει 
(εἰ πα το 8,114. τὰ δέκα---διὰ ταύτην τὴν 
αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, 
ἀλλὰ μὴ πλήθει----.); δα ]υποιβ δα ΐετα 15 
καὶ ταῦτα νῷ πράττων ἀριἰϑβῖπια ἰἰδταηΐας 
βυρετγίοτα 11}, ὥσπερ ἂν εἴ τις λέγων, ὅτι 
Σωκράτης πάντα ὅσα πράττει, νῷ πράττει, 
κἄπειτα εἴο. 8. 108. Αἰᾳι6 πράττων πὶ 
Ἰορῖε, Ἔχ ρυθβϑιῦ σϑτίθ ΕἸοϊπα5 [8 τοἀάθπβ: 
Αἰξαπιθη αϑϑΈΥ Υ̓͂Θ, ῬΥΟΡΈΕΥ ἧκδο Ἠ6 ἔαρεγε, 
φιαοιπμθ [αοὶο, ἀνπι ἴρϑα Ὁνοπέε αρὸ, 

1Ἰς ΠΝ 89, 
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πολλὴ ἄν' καὶ μακρὰ ῥᾳθυμία εἴη τοῦ λόγου. [3. 110.} 
Τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι ὅτι ἄλλο 

γὲ ᾿᾽ 

γν τι ἐστι 
»"ΨΜ}) 3 -“» Ν εἶ ᾿ Μ » 

τὸ αἴτιον τῷ ὄντι, ἄλλο δ᾽ ἐχεῖνο" ἄνευ οὖν τοῦ αἴτιον οὐκ 
Ν « - ε 

ἄν ποτ᾿ εἴη αἴτιον" ὃ δή μοι φαίνονται ψηλαφῶντες οἱ 
ν»Ψ “ μ ᾽ὔ τ ,ὔ » ἢ 3 ͵ 

Πολλοί ὡς περ ἐν σχότω, αἀλλοτρίὼ ονοματι' προσχρω- 

τ Τ',---- δ' ἂν Ο, οὔ ὙΞΠΤΥ.---" ῥαθυμία εἴη ἌΓΔΑΦΟΕΘΗΙΙ : ῥαθυμία ἂν εἴη ὅς. 
--Ὁ τι ροϑὶ ἐστι ροπυηῖ ΔΟΗ, οπὶ ΕἸ],--- ἐκεῖνο ὃ ΓΛΦΟΈΗΙΙ εἰ τς Ζ1.---Ρ οὗ 

ω 
ἄνευ Δ.---4 τὸ οἂὺ .---" σκότω ΔΦΟΗΙΙ],9, σκότει Ἑ: σκότει "ς.---" ὀνόματι ΓΛ 

ἨΟΉ αμξεπι εἶπι8 φιοὰ ορίζνιιπι 68ὲ, ορὲἐ- 
οπξ, πιμίέα πιαρηάψμε βετηποπὶς περἢ- 
επέϊᾳ εβεεξ. Τὸ ἢ8 πολλὴ ἃ»---ἂν εἴη τοῦ 
λόγον Ῥοβίετϊ5 ἂν Αὐρ, εἰ Τυῦ. οὐπὶ 
Ἑᾳβ6Ρ. οπταηι. Ηξινν. 

8. 110. τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι κ. τ. λ.] 
Ἠδρθεῖ ϑιοῦ. Ἑδίορ. Ῥπν 5. Ρ. 99. οπι 5518 
ἤβ, χυδὲ Ξαπὶ ἱπῖον ὑπερείδει εἰ καὶ περὶ 
αἰτίας" αὐα: βυρρίοι Αρορτγαρῃ. Αὐυρυβί. 
δὲ ἱπάϊάειη δὰ ἰσχὺν ἔχειν, δ᾽ πηρὶῖς. ᾿π 
Οοίηπι. δὰ Ατβῖοι, ῬΏγ8, 11, ῥ. 85, 4. 
τεΐεσε Ὁ] μὴ οπιΐϑβυπι, (Οὐαὐίογαπι, [7018 
Ἰοεὶ Ῥηπεὶρίυι οατεὶ ἀρίο σοπιροπίεἰοηῖϑ 
ποχὰ : υὐ δυΐ ρΙγα ἐχοϊἀοτίπὲ, δὺξ πὰπς 
ἱπ πιοάστῃ νοῖὰ5 ἰδοῖΐο πα υῖ586 νἱἀεαίαγ: 
τὸ δ᾽ ἄρ᾽ ἣν μὴ διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι--- 
ἷ. 6. κος ἀμέεπι ἐγταΐ πο Ρ0886 ἀϊδέϊη εΥΕ 
αἰδιιὰ ε586 τέγαπι σαιιβϑαηι, αἰ ἴἸά, εἶπε 
πο εξαμ88ϑα ποπ μοβδὶξ 6886 σαϊ88α. Ὦς 
ὍΔ σοπβίγιοἴο ἶβ ἔὍττα αἰχίμηυβ ΒΙὉ- 

"οι, Οὐ, Ηΐ, Ρ, 50. χ. ρ. 11. χἰ, ᾿. 
84. τι. 

τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι οἵόντ᾽ εἶναι) Ὑὶχ 
ἀὐκηθπι ππδπίίοη θὲ ΜΙυδρΙ οοτηΐηθη- 
τυπι 18. Ιερεπάδ Ἰνσο ορίπαπίῖ8, τὸ γὰρ 
ἂν εἴη μὴ διελ. Ατιΐσι τὸ εἰς 5:πιρ}}- 
ΟἴΤΕΥ Ῥγὸ τοῦτο Ῥοϑ π πἀπὰπὶ ηαϊάδτηῃ 
Ὀξηυδι ἴῃ ΑἸ σοι ῥγοβᾶ τορετϊτὶ 6χ: 
ἘΠ᾽ πὶ σοπίοπ πηιβ, πος δα οτὶ πὰς 
Ἁ τπᾶρτιο υοάδηιν νἱτὸ ἀθθθαὶ {ττυ τὰ 
ἸΠυὰ τὸ δὲ, σα}υ8β ἀδαιῃ δι πβίγανίτηι8 
κα Ῥ]αί, ΤΠ οὶ, 8. 37. ΝΟΌΪΒ ἔνθο 8]1- 
Ππῆη60 γι 5βίπιδ δα υπεία ργοχίτῃθ ῥτε- 
σεαεπεθιβ ν᾽ ἀομαπίυσ εἴ απο ἴῃ πιοά πη 
τοβοϊνεπάλ ; εἴη γὰρ ἂν (τοῦτο) τὸ μὴ 
διελ. οἵόντ᾽ εἶν, Γμεγὶε ἐπΐη (μος) πον 
εἰἰδοςνηθιῈ ῬΟοδ86 οἷσ. ἤυπς, ἀυτγίϑβί πη 
Θηΐηι ἢ} 6 681 ταίίο, ἴῃ ἃ πα ἰοσαπι ηαὶ- 
εἰοπὶ Βα θογοῖ γιοῦ] 5, κι ρ] οἷον ταυϊο δὲ 
πδβοῖο ἂἃπ ὑπο νετᾷ Οσουγεῖί, αἱ ΡὲΓ δχ- 
ὉΪΆΠΙΑ σπδπὶ ᾳφυβπάδπι πέρα ροβίία ἰπιοὶ- 
κα πίῸν, μοί αὐδῶ βιρρ τὶ ἀρυά δηϊπναπι 
μυδϑδὲ πος αοϊάθηι ἰοοὺ οὐ γελοῖδν ἐστι, 
οὗ πάνυ φαυλοῦ ἀνδρός ἐστι; αἰϊ65 αἰλυὰ 
δἰ γΓασίαγαι ΘΧΡ] οι πὶ τα εἶα οὐδ το 
τεΐςεῖ, Χοπορῖι, Ἀΐοπι, 5. ἦν, 8. 56, Τὸ 

δ᾽, ἐπεὶ τροφῆς δεόμεθα, 
μὲ γῆς ἐμελδίω εἰ ι5 
πρὸς τοῦτυ παρέχειν 
δεόμεθα--- παρασκευάζουσιν, ἀλλὰ καὶ οἷς 
εὐφραινόμεθα ; Πάνυ, ἔφη, καὶ ταῦτα φι- 
λάνθρωπα. δὶ ἀεΐποορβ φυϊπαυΐο5 βέπιο- 
ἴωτιβ μος ρθη τορεζυσ, Οοπΐ, Υγι- 
ἰεηῦ, δὰ Ῥ]υίαγοι, ἀς 8. Ν, Υ, Ὁ. 46. 
εσπη, δά ἱρόν, Ρῥ. 734.--- Αρροβίίε δὰ 
τόσα πὰς 118 6 Ρ᾽ τουβ Τίηθο ᾿. 46. Ὦ, 
δίτυ!ε Βογβίοσ, ταῦτ᾽ οὖν πάντ' ἐστὶ τῶν 
ξυναιτίων οἷς θεὸς ὑπηρετοῦσι χρῆται τὴν 
τοῦ ἀρίστου κατὰ τὸ δυνατὸν ἰδέαν ἄποτε- 
λῶν" δοξάζεται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων οὗ 
ξυναίτια ἀλλ᾽ αἴτια εἶναι τῶν πάντων, ψύ- 
χοντα καὶ θερμαίνοντα, πηγνύντα τε καὶ 
διαχέοντα, καὶ, ὅσα τοιαῦτα, ἀπεργαζό- 
μενα. ἮξινΡ». 

ὃ δή μοι φαίνονται) Αὐευβ. ὃ ΔΌ υἵτο- 
αῦυὲ ρεπάξι, ἃ ψηλαφῶντες εἴ ἃ προσαγο- 
ρεύειν. Ἠεικὴ. 

ἐν σκότει)] Αὐυρ. σκότῳ. σκότου Ἰερὶ- 
ἴῶτ ἀς ἔθρ. ν, Ρ. 461]. Α. νἱϊ. ρΡ. δ18. 
Α. δὶ ρῥτγοχίμθμβ ριβοθβϑῖξ εἰς σκότος. 
Οοπέγα σκότους ἸὈΪα, Ρ. 816. Ε, Ιπ Χοε- 
Πρ. Ουτορ. σκότου βοτρίυτη ἐδ ἰν. 6. 
4. σκότῳ νυἱϊϊ. 1. 21. 5οά σκότει ὶ. δ. Δ0. 
1]. 1. 235, πϑηὰθ αυϊάαυδπι ἰδὲ νϑυϊδηΐ 
Πθτὶ πασαδηαθ σοἰ αι, Οοαΐ, δ! Κϑη, 
δὰ Ἐπυτὶρ. Πα 155, νυ, 380. σκότου, υἱ 
τηδρμὶ5 Ατιϊσατα (5ῖς σοσία νοϊαπὶ σταπι- 
πηδτιοὶ νϑίθγθϑ) ἴῃ Ἐμπήρ. Ηςουρ. 825, 
Ργί!ε Ῥογβοῦιβ, Η ετν Ὁ, 

ὄμματι] ΕἸς, οἰἴδηι νἰάεῖυτ ἸΘρῖββ6 ὀνό- 
ματι. πο ὄμματι, Ἰὰ 6Θδὲ οεμίο,. ΘΤΕΡΗ. 

ὄμματι] 1)υθίδιῃ δαῦοι διοζοσ ϑΐδπι 
ὄμματι" οὐ]ι5 ἰοσο ἀδπὶ ὄνοματι, ΕἸοΐπ, 
ϑοῦ. Βίρ]ῖο. Ὑ|πά, Ο, Ψεμεί. Α. ἀα- 
Ὀῖαπ), 4:5 δἰ σνϑεῖοῦ  ἰϑιπεπ, πὲ πῦποὸ 
65ῖ, σὰ Ἐοτβίοσο ὀνόματι ἴαρδτ, εἰ σκότει 
ἃ 8δαιδηϊ 5 σοπλιπαῖθ βθράτεπ), δϑῖσ 
εδὲ σκοτωδέστερον ὄνομα ἰῃ Οταίγίο Ὁ. 
269, Α. δι δαΐοιῃ ἰη ἐδηθοτῖβ οἱ τηᾶ- 
πὶ ΠΟΙ ἰγθ δ! οἔ νΟχ, αυλβὶ ατιχ νἷτε : 
τὰ ἴῃ δι} }}} οοπιραγαίϊοπε ἀϊββοπιὶ ΡΙα- 
ἴδιο, ἂς Οἰδιΐο ϑοοζαίὶς ἢ. 589. Β, τῷ 
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͵ , ᾽ν ΄ὔ Ν Δ Ἀν νι Ξε ΄ὔ 

μένοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσωγορεύειν. διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις 
δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ" τὴν 
γῆν, ὁ δὲ ὡς περ καρδύπῳ" 

ἐδφἔὝὋκνῚυΥ ’ Ν "7 

“λατεία" βάθρον τὸν ἀέερω 

ΗΙ, εἰ ρσ ΞΕ οἱ σοῖτ δ: ὄμματι "ς.--" δεῖ ποιεῖν Ἡ, δεῖν ποιεῖν 1.---ῦ περ τῇ μάκτρα. 

γὰρ ὄντι τὰς μὲν ἀλλήλων νοήσεις, οἷον 
ὑπὸ σκότῳ διὰ φωνῆς ψηλαφῶντες, γνω- 
ρίζομεν' αἱ δὲ τῶν δαιμόνων φέγγος ἔχου- 
σαι, τοῖς δυναμένοις ἐλλάμπουσιν, οὗ δεό- 
μεναι ῥημάτων οὐδὲ ὀνομάτων, οἷς χρώμε- 
νοι πρὸς ἀλλήλους οἱ ἄνθρωποι συμβόλοις 
εἴδωλα τῶν νοουμένων καὶ εἰκόνας ὁρῶσιν, 
αὐτὰ δὲ οὐ γινώσκουσι---" ΑἸβίορὶι. Ιδο. 
690. προτοῦ μὲν οὖν ᾿Εψηλαφῶμεν ἐν 
σκότῳ τὰ πράγματα Νυνὶ δ᾽ ἅπαντα πρὸς 
λύχνον βουλεύσομεν. Ἐοο]65, 315. Ὁ. 
Ῥδυ 8 ἴῃ οτδίίοπθ δὰ Αἰμπθπίθπβεβ αρυὰ 
1 σαπὶ Αοἵ, ἀρ. χνῖϊ. 29. Τρβ6 [[1|085] 
ἵπ Ενᾶπρ, χχὶν. 89. ὈδΪ 8114 δἴδιη ἐχ- 
εαλρ]α Δρροβυὶ: Ὑ εἰβίεπὶυβ, Ἦγυττ. 

ματι] Θυοΐ νυϊρὸ ἀρβυσαθ ἴῃ δ18 
Ἰερσίταν ὄμματι, ν6] ᾿πν1εῖβ ΠἰὈτῖ8. οσηηΐδιβ 
τοέαπάμπι ἰῃ ὀνόματι, ὁχ 5ίοῦ, οἱ ΕἸοΙηὶ 
ψεσϑίοηο σογγεχεσαὲ ἴδτὴ ΕἸΒΟΠογ, [π Το. 
ν᾽ τοβεβ Ἰδοίλομϊ νΕΥΔ ΠῚ π᾿ ΠΙΔΙΡΊΩΘ 8118 
ταδηι5 δάβοτροιί, Αὐρ. αὐόμματι. Νέε- 
αὰ6 ἱποοππηοάμαι ἢ, 1. ἑαετῖς αὖ, τι γϑιι8, 
Μἱ 8188 ἔοτα ἔδσθγε νυ]ρὺβ βο]εῖ, Ηξιν᾽. 

ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγ. αἴτιον αὐτὸ 
δϑὲ ἴάδπι αποὰ αὐτὸ τὸ αἴτιον, ὁαιιϑα ἔρϑα. 
προσαγορεύειν ὧς αἴτιον, ἰξα ἐμὰ ἀρρεἰ- 
ἰαγὲ φιμιβὶ δὶς οαιβα ἔρδα, 5 τ ον αἰχὶξ 
αἴσυθ ἀθ Τορρ. ἰχ, Ρ. 865. Ο. πάντως 
ἔστω ὡς αὐτόχειρ. ἴγ5188 ἴπ Ἐταίοβίῃ. 
Ῥ- 441. δῆλοι ἔσεσθε ὧς ὀργιζόμενοι τοῖς 
πεπραγμένοις. ἨΞΈΙΝΡ. 

ὁ μέν τις δίνην περιτιθεὶ}] Νοπ ςερθ6- 
τη ἱπίογρτοίεβ, ΕἸσίηυβ, Οογηδηαβ: 1}8- 
οἰθυϊα8 τοϊπὰβ Θδπι : αυοσα δχουΐει 8 Ἰοι- 
θ9} 5ἰῖ, Ὑοτίδ : αἰδϑ φάθι ἐπιτ ίποπι 
εἰτοισπάανδ ἑεγτῶ;, χο οσαἴμηι ἐαπὶ τετίαΐ, 
9ἐανλϊοηι βοϊ ἐσεῖ φαμὶ ξαοὶξ. Νάτα ἡ ὑπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ δίνη τῆς γῆδν» οδὶ ἐμηῦο, ψπ0 
ἵεντα α εοαἷο τεγεϊέισ : σοπδίτιοιίομα 
Οτοα ρῥιορυειδεῖβ : υὐ βαρτγὰ ᾧ. 40. εἰς 
ἀπιστίαν καταβαλεῖν οὗ μόνον τοῖς προει- 
ρημένοις Ἀόγοι5----. ἴῃ αἰβιαπέϊαμι δ01- 
7ἴοοτε πο τποάο απίς ἀἰο 8 ἀγριιπιεπ ἐδ, 
1, 6. ἐπ ἀπιδιξαξοπεηι Ἠο8. οοη]οϊοῦαξ, πὲ 
πον πποιὶο ἀπίος αὐοίἐβ ἀγριυποηἐβ αἱ Πἢ- 
ἀογειπι: Νοταῖπο σουθδὶῖ τοιϊπεπίθ οοι- 
βἰσιιοϊοηθην νϑυῦ 5]. δὶς ἴῃ Ῥ] υἴδτοθο 
ἀθ Αὐὰ. Ῥορί. ρ, 20. Ἐ, τὰς “Ομηρικὰς 
τῶν θεῶν ῥίψεις ὑπ᾽ ἀλλήλων καὶ τρώσεις 
ὑπ᾽ ἀνθρώπων" 1. ε. ΗἨο)πενίσα (ἰεοτεηι ὦ 
86 ἵπυΐσοηι Ῥτηεοξίοπεβ εἰ αὖ ποπιξαὶβε 
υμἰπεγαίξίοπεδ : Ὁ] Ρ]υτα ἀἰϊχίπιαβ, ἰδι- 

. χρηῖ, Απάτ, 1. 1. 129, 

ἀαππίεθ οἰΐδιῦ υκοτ, δὰ Τπυογά, ν. 46. 
εἴ ΑΡτθβοῦ, Απἰπιδᾶν. ἴῃ ΖΒ ἢ]. Ρ. 67. 
Ῥεπίπει μέβε δίνης τϑργεμθπδῖο τιβχίπιθ 
δὰ Ἐπιρεάοοίοπι, συ}ι8 βία ἀἰβοτία ἤμ1ξ 
οφὶπίο ; αἱ ἀρρδτοῖ ἐσ Αὐδβιοίεὶϊς ἠ6 Οαϊο 
ἰϊ, 18. φυοά σεραξ ἰῃδίαγ Θβῦ σοπιπιεπίαηϊ 
πη απο Ῥμεάοῃϊβ ἰοσυμ : εἰ ΘΙ Πρ ἰοῖα8 
ἴῃ Οοιηπι. δὰ Ατὶϑὲ, ἢ. ]. Ρ. 128. Α,. οοπ- 
ἐετεπᾶυβ Ρ. 112. Δ. 1. αΐε δεῖδπι [θὰ- 
αἵρρὶ οἱ 1)θπιοου! ρ]δοίίαηι, τθ5ὲ6 Ῥίορ. 
Ι,. ἶχ. 45. πάντα τε κατ᾽ ἀνάγκην γίνεσ- 
θαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσξως 
πάντων, ἣν ἀνάγκην λέγει" εἰ βοχίο Ἐπή- 
Ρἷτ. Αἀν. Μδι}. ἴἰχ. 114. βεά δὲ Ἀπᾶχα- 
βοτγρο αἷς δῖνος" ὑη468 ἀϊοίεηιη  Πβίορβ, 
Νιρ. 3719. Δῖνος ; τουτί μ᾽ ἐλελήθει, Ὃ 
Ζεὺς οὐκ ὧν, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ Δῖνος νυνὶ 
βασιλεύων" υδὶ βομοί!οπ᾽: καὶ τοῦτο ἐθρυλ- 
λεῖτο παρὰ τοῖς φυσικοῖς, τουτέστι, δίνη- 
σις ἡ αἰθερία' ταῦτα ἐκ τῶν ᾿Αναξαγορείων 
λαμβάνει. Ουο ἴΐεπι βρεοῖαὶ Ῥ]αϊοηὶβ 
δίνη ἴπ Οταίσο Ρ. 380. ἃ. Οὐομίεσαίασ 
ας Κοπατ. ῥιδιηι. Ἐαπτὶρ. Εταριῃ. Ρ. 
80. νυνττ. 

δίνην περιτιθεὶς τ. γ.1 οτθα ὑπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ δὰ δίνην ρεταπεπέ, δίνη ὑπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ ε5ῖ υοτέοα φεὶ α εοἶο Πὲγ αἱ τεοίθ 
οχρὶ. Εἴδοῖ. ΟΘδπῆπο τποάο ῬοΙσ. Ρ. 
991. Ὁ. καὶ μετὰ μοναρχίαν εἴποι τις ἂν, 
οἶμαι, τὴν ὑπὸ τῶν ὀλίγων δυναστείαν, ἀς 
Βερ. {Π. Ρ. 390. Ο. "Αρεώς τε καὶ ᾿Αφρο- 
δίτης ὑπὸ Ἡφαίστου δεσμός. ὯὉ6 51π}}}} 
Τιαυϊποσγύσα ἀπὰ οομῇ, ὙΝ δβίετμον, δὰ Τὸ- 

Οὐοτῖιβ. δα 38]- 
Ἰυβὲ, Ζυρυτίη. ον 831. ἱπτ|, Ἐπιρεάοοϊεπι 
ααΐεπι ἱπαρτιι 8 ἢ. 1, ἀεβοπθι ἀθοίατδὶ 
Ἰοσὰβ Ατὶβίοτθ 5 ἀθ Οαἰο ἃ, 13. Οἱ δὲ, 
ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς, τὴν τοῦ οὐρανοῦ φο- 

ρὰν κύκλῳ περιθέουσαν καὶ θᾶττον φερο- 
μένην τὴν τῆς γῆς φορὰν κωλύειν, κα- 
θάπερ τὸ ἐν τοῖς κυάθοις ὕδωρ. Καὶ 
γὰρ τοῦτο, κύκλῳ τοῦ κυάθου φερομένου, 
πολλάκις κάτω τοῦ χαλκοῦ γιγνόμενον 
ὅμως οὐ φέρεται, κάτω πεφυκὸς φέρεσθαι, 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Ῥτο περιτιθεὶς, 
εἰγοιααπάο, ταῦῖα Ευβερ, Ῥτρορ. Ενδηρ, 
χῖν. 15. ρ. 752. περιθείς. [πὶ εἷ5 Διὸ δὴ 

καὶ νοτσυΐαπι καὶ ποα παρεῖ Αὐρ. ΠΕΙ͂Ν. 
ὥσπερ καρδόπῳ] ὅ86}0], τῇ μάκτρᾳ τοῦ 

ἀλεύρου. 1)6 τῷ ἴρ58 νἀ. φιᾶ βάβοῦ ρϑὶ- 
τῆι διά ἃ. 100. ΗΕΙΝῸ, 

πλατείᾳ] Αἠβίοι, ], ς, ᾿Αναξιμένης δὲ 
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- κὰ ’ 

ὑπερείδει"" τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα αὐτὰ" φεθῆνα: 
»" ΝΞ ς- ΝΜ , 

δύναμων οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔ τέ τινὰ 
᾿ Ἁ " : ᾿ - ’ὔ ΕΣ 

οἴονται δαιμονίων ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου ἂν 
ποτε "Ατλανταῦ ἰσχυρότερον χαὶ ἀθανατώτερον καὶ μᾶλ- 

" ᾿ - ἈΝ 

λον ἅπαντα ξυνέχοντα ἐξευρεῖν, καὶ ὡς ἀληθως τἀγαθον" 
Ἀ “ἘΣ “ ο ᾿ ᾽ὔ ἁ ᾽ λ Ν γ Ἀ Ἀ ςφ' 

καὶ δέον" ξυνδεῖν᾽ καὶ ξυνέχ ειν᾽ οὐδὲν οἴονται. ἔγω μὲν οὖν 

-. 

τοῦ ἀλεύρου κ ὦ Η.---" πλατείᾳ οπὶ ὉΓ 8.--" ἀέρα αὐτω ῥπερεῖδα Δδθξε--- 
χα βέλτιστα αὐτὰ ΤΉ, βέλτιστον αὐτὰ ἘΞΠΎ, αὐτὰ βέλτιστα ΔΟΞ εἰ οοτγ Δ, αὐτοῦ 
βέλτιστα εἐοτ Φ: βέλτιστα αὐτοῦ "-.---ἸΞ ἄτλαντα ἄν ποτε ἜΞΠΥ.--- ἐξευρεῖν τὸ 
δὲ καὶ Φε οἱ (οπιΐδεο καὶ) Δ.--- τἀγαθὸν ΦΟΦ : τὸ ἀγαθὸν “-ς.---" τὰγ, καὶ δέον ξ.} 

καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλά- 
τος αἴτιον εἶναί φασι τοῦ μένειν αὐτήν. οὗ 
γὰρ τέμνειν ἀλλ᾽ ἐπιπωματίζειν τὸν ἀέρα 
τὸν κάτωθεν' ὥσπερ φαίνεται τὰ πλάτος 
ἔχοντα τῶν σωμάτων ποιεῖν. ταῦτα γὰρ 
καὶ πρὸς τοὺς ἀνέμους ἔχει δυσκινήτως 
διὰ τὴν ἀντέρεισιν. ταυτὺ δὴ τοῦτο ποιεῖν 
τῷ πλάτει φασὶ τὴν γῆν πρὸς τὸν ὑποκεί- 
μενον ἀέρα' τὸν δ᾽ οὐκ ἔχοντα μεταστῆναι 
τόπον ἱκανὸν, ἀθρόον τῷ κάτωθεν ἠρεμεῖν, 
εἰς, ϑυοσυπάππι Τ)ΔΙθίθηι νετο, αἰ ἰὰ 
οὐλίον ποίθπν, ἰπἤηϊία: δαυάγαμῃ σου ροτδὶ 
(ἀπέ ἰδεῖ οπιηἶδ) ἰΐσηϊ ἰηϑίαγ, ἰηπαῖδι 
Ἴοπα. Ἰροίθ ἢἰσ δὰ ᾿βίογυην 6 Τϑυτεθ 
ἄοτηδ ορ᾽πίομθπι ἐχρηιποπάβι [αἴξ συ- 
ἡυβάσπι καρδόπου εἶνε πνλοίτε ἱπιδρίηδ 
ἰιαγ βοσταῖθθ, Απαχάρογαϑ ἐπ {πὸ- 
ᾳυς δδὸ ἰπ σὸ ἃ σαρίοτῖβ βιρτγα πυδιηογα 8 
αἰ ββοι τε νἱἀδίυγ) ἐοδίθ δυσίογε [Ὁ. ἀθ 
ῬΒΠοδορμῖ. ΟΥμοπὶ ἔαϊσο δἀβοηριὶ, 5ἰ8- 
{6 θδι εἶναι αὐτὴν κοιλὴν, καὶ ἔχειν ὕδωρ 
ἐν τοῖς κοιλώμασι, νοΐ, υἱί {γαῖ Τβοσῖ, 
ἴῃ 6}05 γα, ἐπὶ τῆς γῆς πλατείας οὔσης 
τὴν θάλασσαν ὑποστῆναι. Ἐπ βἰ ΝΠ ἶτοτ, 
βδοουπά πὶ δυσίογΟ ΠΣ ΡΥ πιϑιηοταιυχη, 
Ασομ θίδυβ 6}08 ἀϊβοῖρυ!β οἱ ϑοογαιβ ἴπ 
ῬΠΙν 81 ο15. ΡΥ ΟΟρΙΟΓ Θᾶπὶ ἑαπαυδηι κύκλῳ 
μὲν οὖσαν ὑψηλὴν, μέσον δὲ κοιλὴν Θχβιὶ- 
Ὀορδῖ, Ερπ5τ. 

βάθρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει)] Πος ἱπ 
Απαχιποπεπι σουνθηῖτο ν᾽ ἀσίιγ: αἱ οἱ 
Ἀ6ΓῸ τογὰπὶ ρτἰποῖρίο υἱευδίατ, οἱ Τ᾿ ΘΥγΆπὶ 
Ρίδπδιη 5ἰαιιοῦαι, ΡΙυΐαγοιυβ ϑίγοπιαί, 
δρυὰ Ἐμβεῦ, Ῥ, Εἰ 1, 8, Ρ. 22. ποβέγα 
εὐϊι, Ετασπν, σαρ. νῖϊδ, 3.---πιλουμένου δὲ 
τοῦ ἀέρος πρώτην γεγενῆσθαι---τὴν γῆν 
πλατεῖαν μάλα' διὸ καὶ κατὰ λόγον αὐτὴν 
ἐποχεῖσθαι ἀέρι. Ἐδι νετο ΑΙ τἰδίορμδπῖ5 
ἀϊειτοχίο ποιὰ οἱ δὰ πἀϊουίΐυτα ἐγταἀποῖα 
νοχ κάρδοπος, πιαεῖτα, νὰ Ρἰβίοτίυτη, ἐπ 
0 ἔμεῖπα ϑυδισίίυγ: ΝῸΡ, 660. 1250, 
Ἀπ. 1100. τυ. 
τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόντε] Μειδοταπι Ηϊς 

οδὶ οἵτάο: τὴν δὲ δύναμιν τοῦ οὕτω νῦν 

αὐτὰ κεῖσθαι, ὧς οἵἷόντε βέλτιστα τεθῆναι 
οἷς. 1π εἦαβ, φυοὰ νυῖρο Ἰερίίυτ, αὐτοῦ 
ἰοςυια 6 ἐσθ ὦ, οἱ Ἐυ56Ὁ. αὐτὰ ξυρεῖὶ- 
τιαογαὶ ἴ8πὶ Ἐογβίεσ. Ἀσοεάυπέ Αυρ. εἴ 
Ῥαγ, ἮΝϑδιν Τυῦ. βέλτιστον αὐτοῦ. αὐτὰ 
μος δὰ ἰοστάπι οαϊυπιαὺς εἰ δεγθῖι γοίεσ- 
τσ, ΗξεινΡ. 

αὐτὰ τεθῆναι] δ8:ς. Υἱπά. Α Β Ὁ Ε, 
γ δηθῖ, Α Β. 810}. Ἐμοῦ, Βαβ. 2. Απ- 
διῖρρ. ὑπᾶε δββιιπιβογαπὶ Εοτβῖογ, εἰ ΕἸ- 
5εἤεσ. Οαίουὶ οἵ νυϊσο Άτλαντα ἰσχυ- 

ἐρον---, ὟνΥττ. 
Δ ἡγοῦνται τούτου ἄν ποτε---ἐξευ- 
ρεῖν] Ηος ῬΡιΙδίοηβ ἀϊοίαιῃ βρη ῆςατθ 
νἱάἀδίυν Αὐϊβίοι οἰ ἀ8 (αἰο ἃ. 1. διόπερ 
οὔτε κατὰ τὸν τῶν παλαιῶν μῦθον ὗπο- 
ληπτέον ἔχειν, οἵ φασιν "Ατλαντός τινος 
αὐτῷ (τῷ οὐρανῷ) προσδεῖσθαι τὴν σωτη- 
ρίαν. (ἰετῖθ μἴης οοἰοτοιὰ αἀὐχῖς ῬΏΙο- 
Ββιταῖαβ8 ΤἸοοηὰπι ᾿., 230. Ρ. 843. Καὶ ᾽Ατ- 
λάντι Ἡρακλῇς οὐδὲ προστάξαντος ἤρισεν, 
ὡς τὸν οὐρανὸν οἴσων μᾶλλον ἣ ὁ Ατλας. 
Οπίοτγιπι ἰοΐα ἴδὸ ῥῆσις, 4υ Θϑὲ δὺ 
ἀλλὰ ἡγοῦνται ---ὦ ἐξευρεῖν, δυο Ιοσο 
τιοία, εοάςπὶ τοβεξιθπα δδῖ, 40 ἀπῖς 
δρία δέ, ροβὲ οὐδὲν οἴονται.  Υττ΄ 

ἀλλὰ ἡγοῦνται τοὐύτ.7] ϑδεά Ῥμέαπξ ἤος 
Αἰαπίς νοϑιδίζοτονι 86 εἰ παι ὴβ ἐπεπιοῦ- 
ἑαϊεηι ἔδηιο οπιπῖα οὐπἐϊποπέεηι ἵππος 
σεπξιγοϑ. ἤΛτλαντα τοῦτον αἷοὶξ οδυξδιῃ 
Θδῖα, 1185 8 υἱ ορύηστη 6βι, ἰθγαι ΓΘ- 
τυ] 16 ὈπΙ νογοϊταΐθ σοτηροβίζαπι ἰπ68- 
ἴὰγ; αυἃ σλυπᾶ τοῦ δου! θβσθηΐοβ 1109 
ΔΙ1Δπ| αύξοτοτο δὶς βγιπΐοσε πὶ δ δ), ἃς, βὶ 
ἀ115 ρἰαςεῖ, πιϑρὶς ἱτησιοχίαίοτα, ἈΙοηυ 
Ρτορίογ ΕἸκοιθτατα, αυἱ τούτον Θχρ!]ϊςυϊέ 
ἰὸς Αἰἰϊαπέο αυὶ ἵπ δ }}15. σα ]α πε βαδβὲὶ- 
ποῖ ἔεσχαίυσ, ΤῸΡ. συνέχοντα οἱ ἀεί α 
ἰά, οἱ Αὐυρ. συνέχειν. ἨΕΙΝ᾿. 

ὡς ἀληθῶ---- καὶ δέον ξυνδεῖν] Ουδπι 
νἷπὶ ἰς μαῦεαὶ ὡς ἀληθῶς τοροίθοηάιπ 
65 ἐχ ποβίγα ἃπποίδιϊομθ δὰ ᾧ, 138. Νϑιῃ 
αυδ81 ἀοπιοπίγαίίνο "“αἀ δέον ἱπίδηάίίυτ, 
αὐοά εἰ περεδδαγίηηι, οβὲοίμπι, ἀεὀϊέιμη, 



ΦΑΊΔΩΝ. 

τῆς τοιαύτης" αἰτίας ὅπη ποτὲ ἐγειΐ μαθητὴς ὁτουοῦν ἥδιστ᾽ τι. ἰὰ.. οο. 
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ΕῚ ὔ ᾿ . λ΄. Ψῃ], ὅ᾿ , Δ Δ ΡΝ α 
ἂν γενοίμην" ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήθην καὶ οὐτ αὐτὸς 

τ 4 -" ΝΜ ᾿ » ΓΝ -“ - ἢ Ε] ἣ Ἁ ’ὔ 

εὑρεῖν οὔτε πὰρ ἄλλου μαθεῖν οἷος τεῦ ἐγενόμην, τὸν δεύ- 
: “2. ἊἋ Ἁ »" "ἢ , “Δ ᾽ 
φέρον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν ἢ, πεπραγμᾶτευ- 

΄ ᾿" 2.» »" } ἊΨ 7 μαι, βούλει σοι, ἔφη, ἐπίδειξιν ποιήσωμαι ὦ Κέβης; 

δέον ταῦτα Δ.---- σκοπεῖν ᾧ.--- καὶ ξυνέχον Δ, οἂν ΛΕῚ.--ὸ τῇς τοιαύτης ἌΥΟΣ εἕ 
σον ΓΕ, τῆς αὐτῆς ΓΛΟΈΉΠΙ, : τοιαύτης "ς.---ἰ ἔχειν Π: ἔχῃ ς.---8 οὔτ᾽ αὐτὸ ἘΓ 
ΔΞΠΥΦΟΘῊΪμ : οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς "“.---" τ᾽ Δι.---ἰ κ᾽ ἸΓΛΠΦΟΕΘΗΙ1 : ἣν ς.--- ἢ ποι- 

ιδέιηῃ, ποίαϊ : βεὰ δὲ ἰΐραηϑ, οἱποῖθηβ, 
Ὁ ψετθο δέω, δεῖν, ἐΐσατε. Οὐδτα οἰγπιο- 
Ἰορίαπι ἐγθηυδπίαγαπε Βιοὶεὶ ἐπ Ιοοο᾽ περὶ 
τοῦ ἀγαθοῦ" ν, ς. ἀριιὰ Ὠΐορ. ἴ,. νἱϊ. 98. 
99. πᾶν δὲ ἀγαθὸν συμφέρον εἶναι, καὶ 
δέον, καὶ λυσιτελὲς, καὶ χρήσιμον, καὶ 
εὔχρηστον, καὶ ὠφέλιμον, καὶ αἱρετὸν, 
καὶ δίκαιον" συμφέρον μὲν ὅτι φέρει τοι- 
αὔτα, ὧν συμβαινόντων ὠφελούμεθα" δέον 
δὲ, ὅτι συνέχει ἐν οἷς χρή" κι τ. λα,  υττ. 

καὶ ὡς ἀληθῶς τὸ ἀγαθὸν} ΕἸοΪπῸΒ : 
ἄρδει απέοης δοπιην αἴψιο ἀδοθη8 δ0Ή.- 
ἨσοΐεΤΕ αἶμα δΟπἐἸΠΕΥ Τὸ πεγαὰ πὶλὶΐ 6α- 
ἐδέϊημιπέ. ΑΟἋ ϑ8η86 ἴπὸ ἴἴ8 ροξϊα5 8η- 
Ὥθχδ Ὀβοθθηεθα8 νοϊποτὶὲ αυΐβαια, τὸ 
δὲ ὡς ἀληθῶς ἀγαθὸν οἴς. (υδηη] ΠἈΠὶ 
Ὧ6 815 αυϊάοστη 88 Ἰβίδοϊ βοπίθητα ; σογίθ 
οὐδὲν ἰδιυὰ βἷς ροβίίαπι ποπηο ποτὶ πιαίδᾶ- 
ἕατπη πὶ οὐ πιδί οί, Ιριυγ αυὰπὶ ἤτος 
ἴπ ῬΑτῖβ. βὶς βουὶρία τορϑηδηίυτ, τὸ δὲ ὡς 
ἀληθῶς δέον ταῦτα καὶ ξυνέχον ξυνδεῖν 
καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἵονται : Ῥ] αἰοηἶΒ πιᾶ- 
Πα π) ἤδης ΘΡῸ ἔμπιϊ886 9308 ρίσοΥ : τὸ δὲ ὡς 
ἀληθῶς δέον ταῦτα καὶ ξυνέχον, τὸ ἀγαθὸν 
καὶ δέον, ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἵον- 
ται. ἴη αυΐθὰ9 Ρ]αίοποπι ἃρποβοοπΐ ρ6- 
τι. Ηξειν. 

τῆς τοιαύτη: Οπιΐβϑιιπὶ ἃ βίθρῃδηο 
τοὶ χαϊβαυθ δα τοτῖθυ8 τεσ] πὶ τῆς ρτ- 
βίδηϊ Ταῦ, οἱ 885. 3. [πη Αὐρ. εἰ Ῥατγ. 
βοηρίυτι τῆς αὐτῆς, Τυπὶ ἃ ϑίθρίιδπο. 
εὐἀλίυτα ἔχῃ 6 Οοὐά. εἰ Εἀά, νεῖξ, εοτ- 
τοχὶξ ΕἸΒΟΠΘτ, [ἢ Ῥτοχὶμΐβ καὶ οὔτ᾽ αὐτὸς 
εὑρεῖν Θἴο, ᾿πβοτίατα σαϊροὸ ἂν ρΡοϑβὶ οὔτε 
συλ ΑῸρ, εἰ Ταῦ. οτϊβὶ. ΈΕΙΝΟ. 

τὸν δεύτερον πλοῦν} 6 ἀϊοίο Βος πα- 
ροιμιώδει Ἰΐὰ ἴτι ΤΗτΑΒΥ]οπία ΔΙ ΘπδηάοΥ, 
Ἑα, ΟἸετ. Ρ. 86. Ὁ δεύτερος πλοῦς ἐστὶ 
δήπου λεγόμενος, 'Αν ἀποτύχῃ τὶς πρῶ- 
τον, ἐν κώπαισι πλεῖν. υδὶ, δὶ 80 οπιηΐθιβ 
ἀοοίοταμη δὰ Ἰοσὰπι σοπ]θοΐυτίβ ΠἸοθαὶ τϑ- 
σσάθτο, νεσβατη βοουπάππι ἰδ εἸηθπάδῃ- 
ὅσον σθηβθο, Ἂν ἀποτύχῃ τὶς οὐριοῦ, κώ- 
παισι πλεῖν. Ουοὰ βυδάεΐ πος Εὐιβίδτῃ, 
ἴῃ Οὐνγεβ. Β. δὰ ἤἥποιῃ ρῥ. 1453, δεύτερος 
πλοῦς λέγεται, ὅτε ἀποτυχών τις οὐριοῦ 
κώπαις πλέει. Ἠΐης δαΐδιῃ [80}}} ἴσϑῃ58- 

Ἰαϊϊοπθ σϑπογαῖίπι, αὐϊ ποίδι ῬΠδνοτίηυ5, 
αἰοϊτατ ἐπὶ τῶν ἀσφαλῶς τε πραττόντων" 
καθόσον οἱ διαμαρτόντες κατὰ τὸν πρότε- 
ρον πλοῦν ἀσφαλῶς παρασκευάζονται κατὰ 
τὸν δεύτερον. ἘοπϑΤ. 

τὸν δεύτερον πλοῦν] ὅϑ.Ποὶ, Παροιμία, 
Δεύτερος πλοῦς, ἐπὶ τῶν ἀσφαλῶς τι 
πραττόντων, καθόσον οἷ διαμαρτόντες κατὰ 
τὸν πρότερον πλοῦν ἀσφαλῶς παρασκευά- 
ζονται τὸν δεύτερον. ᾿Ἐμνήσθη δὲ ταύτης 
καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ἦθι- 
κῶν (6. 9.) καὶ Μένανδρος Κεκρυφάλῳ 
καὶ Πλοκίῳ καὶ Θεοφορουμένῃ. (Δίᾳυς 
ρσρίου ᾿ππὸ ἰοουτη ΡΙαίο ῬΒΙ]6 Ὁ. Ρ. 19. 
Ὁ. Ῥοϊπῖο. Ρ. 800. Β.) εοίϊι8 Ἐυδέδε, 
ἰπ Οάγββ. Β. ρ. 106. ΒΔ. δεύτερος πλοῦς 
λέγεται, ὅτε ἀποτυχών τις οὐρίον κώπαις 
πλέῃ κατὰ Παυσανίαν. (ΟἿ, Ῥαταιηΐοργ. 
δὲ ἀαϊακ. δὰ Λπίοπίπ, ἰχ. 2. ᾿ 203. 
Του]. αὦ Οματῖέ, 11, ὁ. 3. 64, 11ρ5, Ρ. 
870, Ηξεινν. 

ἣν πεπραγμάτευμα!ι)] [ιηρράϊᾶπιὶ ἃς 
ἀυτῆπ σοταροβί ἰοηθτα δα ρθ ἰθ5 80 Ἰθη165 
ἣν πιαίϊαπαο ἴῃ ἧ, αυοὰ πᾶρθϑὲ 5ι00. εἰ 
Δ}Ϊ νοϊιπί, ν. ς. γιπά, Β Ο ἧ πεπραγ- 
μάτευται: Ὁ. ἢ πεπραγματεῦσθαι, βαρεῖ- 
βογρίο πεπραγμάτευμαι: . ἢ πεπραγ- 
μάτενται. οτεῖὶο ϑίσυ!α, φμαϊέέεν αἰἷ8- 
φιῖγαβ : αἱ Ἐογβίοτ, βυβρι σαθαῖογ Ατίβερ- 
Ρυμ Ἰορίββ6. Νϑηὰδ νϑτο ἥπὸπὶ οὔ ὼπάοθτγο 
ἀδδθεῖ ἐπίδειξιν ποιήσωμαι ροδίίαπν Ῥτὸ 
ἐπιδείξωμαι, ᾿ιαθεΐ οπΐτη ἀἰβογογθμι 8:ρ- 
πἰβοδίϊοποπι ἰτοπὶδθ, 408 56 ϑοογδίθβ δ 
ἴπ Θχρ  ἀπδίϊομθ ορ ἢ β(85 Ἰτη τὶ δἰ πιαϊδέ, 
αποταπι ῥτορηίατα οβὲ ἐπιδείκνυσθαι δὲ 
ἐπίδειξιν ποιεῖσθαι. β΄’. ἀθ Οοτγρία 1π 
ςορποπιῖπθ αἰδίορο Ρ. 281. Β. τὴν δὲ 
ἄλλην ἐπίδειξιν εἰσαῦθις --- ποιησάσθω. 
ῬΙυίατοιυ5 ἀ6 Απἰπιΐὶ Ῥγοογθδίοηθ ἴῃ 
Τίμησοο Ρ. 1038. Α. οὐ γὰρ ἐπίδειξιν ΤΙλά- 
τῶν θεωρίας μαθηματικῆς ποιούμενος εἰς 
φυσικὴν ὑπόθεσιν μὴ δεομένην μεσότητας 
ἀριθμητικὰς καὶ ἁρμονικὰς παρεισήγαγε. 
ΒΜΉΝ τηϑίηρηοτγα Π) οπιοβίῃ, Ὁ, Ἰοβερ “ 
ἴοπ. ἱ. Ρ. 497. Α. τῆς ἑαυτοῦ πονηρίας 
ἐπίδειξιν ποιούμενος. Ῥτονοτθίμη δεύτε- 
ρος πλοῦς δα! δυϊε ῬΊαίο ᾿ΐεαν πὶ ῬοΙΪ  ἴο, 



8. 61. ἯΥ͂, 

:, 100, 

9410 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

Ὑχερφυῶς μὲν οὖν," ἔφη, ὡς' βούλομαι. Ἔδοξε [8.111 
’ ἡ δ᾽ Γ Ν -" . δ. ΕῚ ’ὔ Ν 

φσοίνυν μοι, ἦ ὃ ος, μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ ἀπειρηχῶ τῶ οντο 
“ Τὴ -“ 3 "“᾿ ΠῚ Ἀ 7 Ὁ“ ς Ἁ ὡ 

σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηθῆναι [μῆ πάθοιμι ὁ πῈρ οἐ τὸν ἡλίον 
, 7 ο. “ Ἀ ΄’ Ῥ ὃ ΄ 

ἐχλείποντο θεωροῦντες καὶ σκοπούμενοι" μωφθείρονται 
" “ ἘΝ Δ.» γ᾽ ες ’ 

γάρ που ενιοιῖ σὰ ὀμματα, εν μὴ εν" ὕδατι ἥ τινι τοιοῦ- 
,»" Ἁ Γ -« »"ἥ Ἀν» Ν 

σῷ σκοπώνται τῆν εἰκόνα αὐτοῦ. τοιοῦτον" τί καὶ ἐγὼ διε- 
᾽} Ἁ ᾽ Α Α ᾽ 

νοήθην, καὶ ἔδεισα μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν συφλωθείην 
7 Ἀ Ἀ »“ἦἷ7΄ Ε κε ΄ " 

βλέπων πρὸς τὰ πράγματα σοῖς ουμαᾶσι καὶ ἐκάστη τῶν 
"» ΄“ ΓΙ ΕῚ -“-ε Ν 7 - 

αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσθαι αὑτῶν. ἔδοξε δή" μοι χρῆ- 
Ἀ ΄ὔ ,ὔ » ᾿ 7 -“ "“ 

ναι εἰς τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν 
᾽ ν 3,4. ᾿ Ν ἤΨ Ὗχ ν ἡ , . 

ὄντων τὴν ἀλήθειαν. ἴσως μὲν οὖν, ὦ εἰκάζω, τρόπον τινὰ 
» ᾿ » Ἀ “ Ἀ » “ ’ 

οὐκ ἔοικεν οὐ γὰρ πάνυ ξυγχωρῶν τὸν ἐν τοῖς" λόγοις" 

ὃς 

ἦσομαι ἽΓΛΦΟΕΟΗΙΠΙ,.---ἰ οὖν οτα ΦΟ9.---ἰ ὡς Ἡ.--ῖ σκοπῶν ξητῶν δεῖν Δ.--- 

ἤναι 
π᾿ εὐλαβηθέντα 1.---ο ἐκλιπόντα Τ΄.---ῬὉ Ῥοβῖ σκοπ. ὄμενοι οπιϊδὶ πάσχουσιν οὐπὶ Ὑ᾽ οἱ 

γε ἍΞΠ.---4 ἔνιοι. τὰ ὕμματα διαφθείρονται γάρ που ἐὰν Τ'.---ἴ ἐνίοτε ΔΟΘΗΘἍ εἰ 

οοῖτ ὙΠ, οπιββο τὰ.---" ἐν οπι ΦΕ.---ἰ ἢ τινι ἈΔΕΠΥΦΟΘ : ἢ ἔν τινι "ς.--- τοιοῦτό 

Ργ 6.---" δέ Η.---ἶ εἰς τοὺς λόγους οἵη (..---ὰ ὦ ργ 6 οἱ πὶρ 2: ὡς “-.--ὖ ξ. ὙἘΥ 

Ῥ. 187. 6. Ῥμῖϊεορ. ρ. 75. Ἐ. Ζρομητ. 
ΜΙ]. Ρ. 191. 5υϊάδε5: Δεύτερος πλοῦς 
ὅταν ἀποτυχών τις οὐρίουϊ κώπαις πλεῖ: 
δὰ ᾳυδη ἰσοσπι ν᾽ δαί ἃ. ϑοβμοῖι, δὰ 
Ῥιονεῖρ. ϑυϊά, ν. 84, Οδίαδκον, δὰ ΜΝ. 
Απἰοπάπ, ἰχ. 2. Ρ. 208, Εοτγρίοσ, ἢ, 1]. 
ΘΟ ἢ ̓5ὲ65 δὰ ἢ. 1, εὐ, ῥτεβίου 11, πεθο 
Ἐυμπκοπῖιβ ποίανϊ : “ Ηοϊϊοάοτ, Ρ. 81. 
Ῥμῆο Τυά. ἐ. ἴ, Ρ. Ο27. ϑιον, Ρ. 420. 
ὅ1ῸΡ. Οτοῖ, Ρ. 279. Ῥμανοτῖπ. 1λονν}}. 
δα Οματῖτ, Ρ. 282. ὅ'νπεβ, ρ. 49. Βεγρίεγ, 
αὐ ΑἸοίρῃν. Ρ. 250. Ατίεεα, ἐ. 1. Ρ. 218. 
ΜΜεπαπάον Ἐσαριη. ρ. 80.᾽ ἥ νττ. 
ἡ πεπραγμ.] Μυΐρο ἣν πεπραγμ. ἴῃ 

αυ8 Βοιϊρίυτη δοῦῦβ. Π|Ὸ τὸν δεύτερον 
πλοῦν υπάες μεπάφας, πίδ!! αυϊάδθαητα 
κάθβε, 1ϑρόσϑι ᾿ρογ σὰ Ηδυβάϊο Ρ. 
2, τοῦ δευτέρου πλοῦ, Ὀϊδὶ, αυοά Ἐοχείθγ, 
φοποοογδῖ βυϊταριηίο Ααβιρρὶ νϑυβίοπο, 
τ πηρον ὉπῈ8 ἰϊυσοταπι Ῥασῖββ. θα ὶ- 

ταῖ,--ρτο ποιήσωμαι Οοἀά, εὐ Ἐπὰ, 
νεἰὲ, ποιήσομαι, φυοὰ δετιοπὶς ἰΙορσα οοΥ- 
τοχὶϊ Βίορῃ, Ηξινν. 

ξ, 111. ὅπερ οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα 
“θεωροῦντες καὶ σκοπούμενοι πάσχουσι] 
1]υϑῖτο Ὄχθρί απ), δα ἐπι δ οποπι νὰ- 

Ἰαϊξ: ν. 6. ἀρὰ ΤΠομῖδι. Οτ. ἵν. Ρ. 51. 
Β, οἱ σφόδρα ἐπιθυμοῦντες τοῖς ὄμμασι 
ἀτενίσαι εἰς τὸν θεὸν (ἥλιον), πρῶτον μὲν 
ἐν τοῖς ὕδασι μελετῶσι καὶ διαπειρῶνται 
“τῶν ὀφθαλμῶν πρὸς τὸ φάσμα αὐτοῦ καρ- 

τερεῖν τε καὶ ἀπερείδεσθαι, ὡς ἂν μὴ ἀθρόως 
τῆς ἀληθινῆς μαρμαρνυγῆς ἐμπλησθέντες 
σκότου μᾶλλον ἢ αὐγῆς ἀπολαύσειαν. 
ΙΑ Ὀ οἰ. Ψι, Ῥυίθαρ. 8. 67, τοῖς οὐχ 
οἵοις τε ἀτενὲς ἐνορᾷν (ἐν 461.) τῷ ἡλίῳ 
διὰ τὴν τῶν ἀκτίνων ὑπερφέγγειαν, ἐν 
βαθείᾳ συστάσει ὕδατος, ἣ καὶ διὰ τετη- 
κυίας πίσσης, ἢ κατόπτρου τινος μελαν- 
αυγοῦς δεικνύειν ἐπινοοῦμεν τὰς ἐκλεί- 
ψεις, φειδόμενοι τῆς τῶν ὕψεων ἀσθενείας 
αὐτῶν. ῬΙαΐατοι. ἀ6 Αὐυὐ. Ῥοθί. Ρ. 36. 
Ε΄ υδὶ ρίυτα ἀφαΐπιυβ, Οφίσσυμιν ᾿τῸ 
σκοπούμενοι, αὐτο ἴπ Οπμηῖθι8 Π1ΌΓ15 δβί, 
τηϑρῖβ ἴοσγατῃ σκοτούμενοι" ἃΘ ηὰ0 νϑτθυπὶ 
ἴοςϊ ἐπ Β10]. Οτῖξ, ρὲ, νἱν Ρ. 111. γυϑττ. 

πάσχουσι] ΑΡοδί ἃ Τὰου. Νοῦ τη8]6. 
Μοχ ἰ(. ἥ τινι τοιούτῳ, οτῖθθᾶ ρτέρ. ἔν. 
Ἠξιν. 

τοὺς λόγους καταφυγόντα] λόγοι ἢ, 1. 
πο βυπὶ ταϊἐοοὶπαξίοπεδ, αἱ ἸΚΟΘὨ]ΘΓαΒ 
ὀχρτοββὶϊ ἴῃ 808 νογβίοπθ, οἰϑὶ 8}}}8 1οοἱβ 
μος νϑύρυμ 8 βυπηΐατ, αὐ Βα 18. ποία 
εβί, ν᾿ 6. δρυιὰ Ἐρὶοιοί, χιὶν, λόγοι ἀσύ- 
νακτοι Βιπὶ, ταξϊοοϊπαίοηεβ ἐαὶ φεῖδι 
φιαΐδ οοἰ ρὶξαν ; 564 ᾿ης Προ τθ τηϊπὶ νἱῖ- 
ἀοίυν ῬΊδίο ρυϊποῖριθ παίυτθθ, οὐ] ρὲ- 
πιογὶβ βαπξ ἀχιοιηδίδ, 4085 ἵπ ραϑοπιθίτι οἷ 5 
οἵ ῬὈΠβορἱοῖβ τϑῦυβ 8818 ποίδ βυμπί, 
Θοττι. 

ὡς εἰκάζω] ϑιοῦ. ᾧ εἰκάζω.  Υττ. 
ἐν τοῖς λόγ.} δΔυιουϊαπι τοῖς μἷς οἱ 
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,ὔ Ὀ Ὁ ὙΨ 2. ὁ ν “ ᾿ "ΔΨ σκοπούμενον" τὸ ὀντὰ ἐν εἰκόσι μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὸν Ἐν 
-. κῃ ΠῚ ἢ “"" τ . Ζ ε ᾿ ἾΣ. 7 

τοις ἐργοις" αλλ οὖν δὴ ταύτη γε ὠδρνῆσοι, κριέ ὑποθεμνε- 
ε΄, , ε χ δ τῳ 7 νος ἑκάστοτε λόγον ὅν ὧν κρίνω ἐῤῥωμενέστατον" εἶναι, ἃ 

Ἀ ᾿ »"ν ͵ “ ᾿ .ς ΑΙ ΚΓ 

μὲν ἄν μὸι δοκῇ τούτῳ ξυμφωνεῖν,, τίθημι! ὡς ἀληθὴ ὀντα,β 
᾿ Ἁ » ἈΝ "“ Ἷ ἢ ἃ 

κου περὶ αἰτίας καὶ περὶν σῶν ἄλλων ἁπάντων, ἀ' δ᾽ ἂν 
᾿ ε » 4 -“ὝἭ 7 ᾿ Ὑ Ἶ ὔ 

μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ. [ὃ. 114.] Βούλομαι, δέ σὸΐ σαφέ- 
᾽ “- ἀϊ ’ " “« στερον" εἰπεῖν ἃ λέγω" οἴμωι γάρ σε νῦν οὐ μανθάνειν. 

3 Ν ν » ΓΝ ε ᾽ ᾽ ͵ “" 
Θυ μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη ὁ Κέβης, οὐἱ σφόδρα. ᾿Αλλ᾽, ἢ δ᾽ 
ω ᾿ 7 γ ἊΝ Ν [ ᾿ ὃς, ὧδε, λέγω, οὐδὲν κοινὸν ἀλλ᾽ ὦ περ ἀεὶ καὶ ἄλλοτε 

λο ᾿ » ’ , Ν , , χα" ἐν τῷ παρεληλυθότι λόγῳ οὐδὲν πέπαυμωι λέγων. 
μή ᾿ ν 3 “ “ Ν 
ἐἔχομαι γὰρ" δὴ ἐπιχειρῶν σοι ἐπιδείξασθαι τῆς αἰτίας τὸ 

ΠῚ 1} “" 3 - 

εἰδὸς δ᾽ πεπραγμάτευμωι, καὶ εἰμι πἄλιν ἐπ᾿ ἐκεῖνο" τὰ 
λυθ 4 ΠῚ ΨΚ ν ; Ψ 7 ,7 ς 7 ΟΝ, πολυθρύλητα" καὶ ἀργομαιΐ ἀπ᾽ ἐκείνων, ὑποθεμυενὸς εἰναί 

ἈΝ 4 κ ᾿ εν Ν ᾿ 

σι καλόν αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ καὶ ἀγαθὸν καὶ μέγα καὶ τἄλ- 

1,,--ο τοῖς οὐχ ΓΔΛΦΟΈΘΗΠΙ.--- λόγῳ 1,.---" σκοποῦντα 1.--- ἐν τοῖς οαν Δῷε, 
τοῖς ὁΤὴ ΓΔΛΟΈΘΗΤΙ,.--ἰ ὃν τὴ ρσ Π.--- ἐρρωμενέστερον 1,.---ἰ ξ, ἽΓΞΥ.--- εἶναι 
1,.---ὶ περὶ ἀπίο τῶν οἵη ΔΦΟΙΣ οἵ οοτν 71.---ἰ ἁπάντων ὄντων ἃ ἸΔΞΥΦΟ9 οἵ ὑγ Π, 
ἁπάντων τῶν ὄντων ἃ τὸ Π.--" δέοι Η.---Κ σαφέστατα 1.---! οὐ ᾿πίο σφόδρα οἴῃ ΔΛ. 
-τῦ ὅγε Δ.---ἰ ἀεὶ καὶ ΤΙ εἴ μγ 7, ἀεί τοι ἴ, : ἀεί τε "-.---5 καὶ ἀπο ἐν οπὶ μγ Τ.--- 
Ρ παρόντι Φ.---ἰ ἐπέπαυμαι 8.---τ γὰρ οὐ ΓΛΦΟΕΗΠΙ,.---" ὅπερ ΔΦΟΞ58.---ἰ εἶναι Τ,.-τ- 
" πολυθρύλητα ἸΔΎΟΘΗ : πολυθρύλλητα "-ς.---" ἔρχομαι 1,.---ν ὑπ᾽ 8,---ἰ κακὸν 1, 

ἀεἴποοθρβ Ἀπίδ ἔργοις πῆτε ΑῸρ. Ῥδηο 
Ροβὺ νογθ 8 τῶν ἄλλων ἁπάντων αὐάϊταπι 
ἴθ ΤᾺΡ, οἵ Ῥαγ, ὄντων. },6μ. ἁπάντων 
τῶν ὕντων. ΗΝ. 

ὃ. 112. ἀεί τε ἄλ.}] Τὰν, ἀεὶ καὶ ἄλ. 
υοή ῥποΐεσο. Μοχ δα ἢἶὰ Ἔρχομαι 
γὰρ δὴ ἐπιχ. σ. ἐπιδείξασθαι Ἐ᾿ΞΟ ἢν. 
“ ἐπιχειρῶν οϑὲ ζουτὴλ ἕαϊτα οοπίτησέη, 
Ὠ8Πὶ γϑυθυτη ἔρχομαι Ἰητεσὶ 5[ 0] δὶς Τα τατα 
7αθοῖ, ἐπιχειρέσων Αἰιῖος σοπίτημογοῖυσ 
ἴῃ ἐπιχειρῶν ; ποτ, αι: Ἰορτείππια ξατατὶ 
ἈΠ]}}8. ᾿6βῖ ἕοτιπα ἐπιχειρήσων. Α΄ 5Άη6 
ἔρχομαι ρατεοϊ ρίαν Γατατὶ ξοϊοὶ δἀβοὶ- 
ΒΟ0ΟΓΘ Σ. 566 ἴρβὰπιὶ ἴος ἐπιχειρῶν ἐπιδεί- 
ξασθαι Θϑὶ Ἰπυίαν διζιιγ ἐπιδειξόμενος. 
βοάθπι ἴθ ρόποῖς ΕἸΒΟΠΘΥυ πὶ γα οὶ 
ΒΌΡΤΑ ν᾽ ἀτπιϑ ἃς 17, Ηξινο. 

ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν} Νὰ αυΐ5 
ἔοτία ἀθβ!άθγεῖ ἐπιχειρήσων ; ηυοά ἴπ ᾿ς 
ἔοτπιῆ σΟΠΒΙ8 ΠΕ Οβὲ τ15115 {τὶν ν. ον ἔρχο- 
μαι λέξων, εἴ βῬαϑ3βῖτη ἀρὰ Ηρτγοιούαμν, 
ἢ ποίανὶε ᾿ονῸ5 ἴῃ Ἰοχίοο Ἰοηΐσο, νος. 
Ἔρχομαι: ταῖϊο 6βὲ ἴῃ ἴρεο νϑῦδο ἐπίχει- 
ρεῖν, φυιοα μοῦ 86. Βαθοὲ νἱπὶ ἑατανῖ, Ὑ  γττ. 

πολυθρύλητα]ῇ Ηεεγολίαϑ: Πολυθρύλ- 
Αητα' διαβεβυημένα. Ετβοη. 

καλὸν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ} [ππουὶὶ φρρυῖος, 
τὰ εἴδη, εἰνα ἰάδα5, πδέαγαξ αυδβάδχῃ ΘΌΠῚ- 

Ρλμαωι,. 

πιυπθε, οοάθτῃ πιο 56 ΞΕ ΡΕΥ οἱ 5ἰτηΐ- 
τοῦ Βαθοπίοβ, (ν, Τῖμη). Ρ. 28, ϑίθρι. οἱ 
Ργθοῖραθ Ῥαπηοπ. ᾿ς. 141, Β88. 2. υδὲ 
1άραπι ἀοῆηϊε : γένος τι ἑκάστου, καὶ οὔ- 
σία αὐτὴ καθ᾽ αὑτήν). Ηκ8 ἰδέας σλυ.5888 
ψοΐτ οπβ6, ἱναϊνί 8, ὑπ46 τὰ πολλὰ, 
ΒΙ Πρτ]Ατῖπ, βῖνϑ ΓΘ8 51} ΒΟ Π805 ΟδἀΘῊ 65, 
Ραγιοῖὶροπε. δβογιπλοσ Θηΐτ τὰ 8. 56Π- 
Βὶ[65 δὰ μὰβ ἰάθαβ ν. βιρτ, δ. 32. Ἐιδϑὶ 
Ἰάθα ρήπια σοπιπιπισαίοῦ ΘΟ) τΘῦ 8 
ταῦ εἶβ, ἰαθθιι ποη αἰν Ἰξυν πὶ Ρατίθϑ, 
3εὦ πππὴν μα 681 (ἕν ἄρα ὃν καὶ ταντὸ 
ἐν πολλοῖς, ἸῬατπῖθη, Ὁ. 140.) Ρυΐοπεῦ 
Ποπιὸ ψ ὶ γὸ5 ρυ οθτα ἰάδο [ες αἰοίϊζοτ, 
πυρὰ ραγήσθρβ δὲ ρμηοπτὶ (τοῦ καλοῦ) 
ἀάθαυ ΠΠ1π|8, ΡῸΥ 56. Β 5 βίο πεῖβ, Θὲ ΒΘΠΡΟΥ 
ἀπαϊν᾽ ἀπ», (ΟΤΈΙ,. 

ὑποθέμενος εἶναί τι καλὸν καθ᾽ αὑτὸ] 
Λιραπιοπίσπι ος ἂο Γαι ἢομο δὲ ρ] οτ8- 
80 Ῥ]αιοηῖς8 Ῥτο ἀπὸ Πιτηϊββίπιο Βαθὶ- 
πὶ 6556, βου δι: ΟἸγταρϊούοτι ἰη Ρητα, 
(οάἄ. ἢ, ».- 32. εἰ 406. Τλοργοποπάϊς Ατὶ- 
κἴοϊ, ἐδ δηρυαῖ, οἵ Ούττορῖ, 11, 9, ΔΝ 6- 
ταρῖν. ἱ. 7. χἱΪ. δ. αὐ τοΐπτη «ἰοσίγίπασα 6 
“Ἰἀεὶβ, τερετίσματα ΑἸἰὈὶ ΔΡρΘ Δ η8: (6 
αὰο ἀσοῖα 688 Η οιηβίθυ βῆ! πὶ πιδνϑυβῖο 
ἴῃ Ααὐδοπνά β δὰ ΤΆσαι, Μασ, δ υττ. 
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λα πάντα: ἃ εἴ βοι δίδως τε καὶ ξυγχωρεῖς εἶναι ταῦτα, 
ἐλπίζω" σοι" ἐκ τούτων τήν τεῦ αἰτίαν ἐπιδείξειν καὶ ἀνευ- 
ρήσειν ὡς ἀθάνατον ἡ ἥ ψυχή. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, 
ὡς διδόντος σοι" οὐκ ἂν φθάνοις περαίνων. Σκόπει δή, ἔ ἐφη, 
τὰ ἑξῆς Ε ἐκείνοις, ἐάν σοι ξυνδοκῇ ὧφ᾿ περ ἐμοί. φαίνεται 

μὴ εἰ τί ἐστιν ἄλλο καλὸν" “πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν, 

ΤᾺ δὲ ἕν ἄλλο καλὸν εἶναι ἢ διότι μετέχει ἐκείνου σου 

καλοῦ" (αὶ πάντα δὴ οὕτω λέγω. τῇ τοιᾷδε αἰτίᾳ ξυγ- 
χωρεῖς ' Ἐξυγχωρώ,β ἔφη. [8. 118. Οὐ τοίνυν, ἢ δ᾽ δι ὃς, 

ἔτι βανθάνω οὐδὲ δύναμαι τὰς ἄλλας αἰτίας τὰς σοφὰς 

ταύτας" γιγνάσκειν' ἀλλ᾽ ἐάν τίς βίοι λέγῃ διότι καλόν 

ἐστιν ὁτιοῦν, ἢ ὁτιὴ χρῶμα εὐανθὲς ἔ ἐγον ; σχῆμα" ἢ! ἄλ- 
λο ὁτιοῦν τῶν σοιούταων, τὰ μὲν ἄλλα χαίρειν ἐῶ, ταρᾶτ- 
ἔθη οι γὰρ ἐν τοις ἄλλοις πᾶσι, τοῦτο δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχ- 

νως καὶ ἴσως εὐήθως" ἔγω παρ᾽ ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι 

.- Ὁ ἐλτίσω 1,.---ὰ σε ΓΛΕΗΙ.--- τε ΔΦΟϑβ.---Ὁ σοὶ οἵα 1. τοῦ ὡς (οπιΐ880 περ) Π.--- 
ἃ καλὸν, «ἄλλο οἱ) Δ. 
-ε ξ. ΓΕΥ.-- 
ΡΓΓ, 

" ταῦτα ρτ Π.--- 
-- τοῇ ΡΓ Γ.-- 

οὗκ ἂν φθάνοις περαίνων] Οπαπέοοἑιϑ 
παγτα. Ἐυτῃγά. Ρ. 216. Ο. ϑγτηροβ, 329, 
Ἑ. Χεπορὴ. Μοιι, ᾿ἴ. 3. 11. 11,11. 1. 
Ῥιμδγον. Αάν. Βιοῖσ, Ρ. 1069. Α. θε- 
πιοβίῃ, Ρ. 859, Ει Ὑ υττ. 

διότι μετέχει] ἐν τῷ Φαίδωνι οὕτω λέ- 
γεται, ὡς καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ γίγνεσθαι 
αἴτια τὰ εἴδη ἐστί. καίτοι τῶν εἰδῶν ὄν- 
των, ὅμως οὗ γίγνεται τὰ μετέχοντα, ἂν 
μὴ ἦ τὸ κινῆσον" καὶ πολλὰ γίγνεται 
ἕτερα, οἷον οἰκία καὶ δακτύλιος, ὧν οὐ 
φαμὲν εἴδη εἶναι, εἴα, Ατϊείος, ἴθ Μο- 
ἴᾺρ}, 1, ἵν. ο. 7. ἰάθιπῃῃο 1δ1ά, τὸ δὲ λέγειν 
παραδείγματα αὐτὰ (ποῖα τὰ εἴδη) εἷ- 
ναι, (Ἱ Νοβϑίεγ ἴῃ Τ πιο) καὶ μετέχειν 
αὐτῶν τἄλλα, κενολογεῖν ἐστι, καὶ μετα- 
φορὰς λέγειν ποιητικάς. Ἐλάοτασυ πέτα 
Ι. χὶ, ὁ, ὅ, οσσυγχηιηΐ, Ἠυ]υβοθ γ6ΤῸ με- 
τοχῆϑ 5018 τηδτηΐηῖ! Νοβῖθγ ἰῃ ῬΠάτο ρ. 
211. Ἐοπϑβτ. 

τῇ τοιᾷδε αἰτίᾳ σνγχωρεῖς }] Ῥοϊϊεῖε, 
Ρ. 258. ΔΑ. συγχωρεῖς οὖν οἷς λέγει ( Σω- 
κράτης); 1 γ5ϊδβ Οὐ, ἰ. ἢ. 31. ἐγὼ δὲ τῷ 
μὲν ἐκεῖνον τιμήματι οὐ συνεχώρουν. ἤπς 
βίγασίιγα οἱ ὁμολογεῖν ροβίτοτη ἀδ ἤδρ, 
ν]. Ρ. 400. ἢ. πᾶς μὲν ἀναγκασθήσεται 
ὁμυλογεῖν οἷς λέγομεν. Ἡξιν. 

8.118. τὰς συφὰς ταύταΞ] {{π8, γπα8 
πορίΐξ, διιδε ἐν οἱ ἀὐρμίο φαοορί(αέαξ, 

--ὁ παρὰ αὶ : πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν οπὶ ρὑγ 2{Π.--- 
1 ὅτι οπι Π εἴ ργ Κ.-- 

υ ἀτέχνως ΞΥΟΘΟ οἷ σοῖτ ΓΛ : ἀτεχνῶς -.--- 

Γξ. ἌΓΞΥΙ. 
κ ἢ ὅτι σχῆμα ΔΦθϑ.---ἰ ἢ οπιὶ 

9. εὔηθες 3.--Ὁ 

ἢ ὅτι χρῶμα---ὅτι πιλῖα οτααιὶ Τὰ. Αά 
ἔχον κυρρίοπάαπι ἐστὶ, αυοὰ υδὶ ργαοοβ- 
δἰῖ, δῖ. βοϊοῖ νϑτυὶϊ ἔχειν ρδυϊοὶρίυτη Ῥγο 
ἱπάϊοαεῖνο ἔχει ἀηΐειτί. ϑορῃϊδῖ, ἃ. 82. 
εἶ ἄτομον ἤδη ἐστὶ πᾶν ἢ ἄρα τινὰ ἔχον 
διαίρεσιν ἀξίαν ἐπωνυμίας, Ῥοϊϊιὶς. Ρ. 
3060, 6, πότερον οὕτως ἁπλοῦν ἐστι τοῦτο 
ἢ παντὸς μᾶλλον αὐτῶν ἔχον διαφορὰν 
τοῖς ξυγγενέσιν ἐστί. Ατὶεῖορῃ. Ἠδη, 
1160. Οὐ δῆτα τοῦτό γ᾽, ὦ κατεστωμυλ- 
μένε Ἄνθρωπε, ταὔτ᾽ ἔστ᾽, ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ 
ἐπῶν ἔχον, αδὶ νά. Βτυποκ, Οπιπίποηιθ 
ἔχον ἐστὶ ρτὸ ἔχει βου "8 ὑ85 ἀπ ΠηᾺ- 
νι, Ῥοϊεῖο, ἢ. 297. Ε', τοῦτ᾽ ἔστιν ὃρ- 
ϑότατα καὶ κάλλιστ᾽ ἔχον. νυ». 306. Β, ὡς 
ἐστὺν----πρὸς ἀλλήλας ἔχθραν καὶ στάσιν 
ἐναντίαν ἔχοντε ἐν πολλοῖς τῶν ὄντων. 
ΡΙυτὰ δὐάθτοα ρὶρεῖ ἰπ τα οὐνία. ΠΕιΝν. 

ἀτεχνῶς) ᾿ϑροπάυπι ἀτέχνως, δἴπε 
ανίο, αἱ ἀι Υἱπά. Α. ΒΒῖς Ρ᾽υίατοα, 
ϑ' Πρ. ΥὙἹ]1, Ρ, 743. Δ. Γγσοθγρο Ρ. δὅ0. 
Εν Αλ)δπ, Ψ, Η. χ' 10. Ὀιῆογθπδδτη 
ποξϊοη!θ δἱριε Η, Βίορῃ, 768. 1, στ, 
τ ον». 1431. Β, υττ, 

ἀτέχνως] νοπίδπι Β. 1. εἰρτιϊῆςαιί ἄνευ 
τέχνης, ΒΟ ρβὶ παροξυτόνως. Ν᾽ ΟΙΡῸ ἀτε- 
χνῶς. Οἵ. ποῖ, δά Οὐοτρ. 8. 121. τινν, 

εὐήθω:] Ηδσλγονῖι5 : Εὐήθως' ἀνοήτως, 
τοςῖρ, ΟἿἷο85. νεῖὶ, Εὐήθης, ὁ καλοήθης, 
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- .Ν Ἀ ἊΡ ς 5 ,ὔ »" “" ΝΜ ΄ 

“σοιεὶ αὐτὸ κῶλον ηἴ ἢ ἐχείνου του καλου εἰτε παρουσία 
Ν 7, Υ “ δ)4 

εἰΤῈε κοινωνῶν, εἰτε οπῇ [] 
νιν "Ὁ Ὁ »" »γῇ 

καὶ πὼς προσγενομνένη" οὐ 
ΞῚὶ " 7 ᾽ ,Ψ.ΨΦΨ » - ’, “" 

γὰρ ἔτι τοῦτο δμσχυρίζομαι, αλλ οτι τῷ χᾶλῳω πᾶντὰ 
Ἁ Ν 7 ’ ἂν ΄ “25 δ 

τὰ καλὰ γίγνεται καλά. τοῦτο γὰρ μοι δοκεῖ ἀσφοωλε- 
ῬὌἠΓῃἨ 5 ΝΞ} “, Σ Ω ν ΝΟ δ Ν 

στῶτον εἰνῶς κῶὶ εμαυτῷ ἀποκρίνεσθαι καὶ ἄλλῳ, και 
’ὔ’ ᾽ ’, ς ἥν ᾽ Μ "» 3 32.»ϑ,. 

φούτου ἐγόμενος ἡγουμιαιἶ οὐκ ἂν πότε πεσεῖν, αλλ ἄσφα- 
Χ "κα Ν 3 Ν Ἀ κε “ΟΝ γΥ ΄, θ χ.ρξγκχὺ Ω 

λες εἰναι καὶ ἐμοί καὶ ὁτωουν ἀλλῳ" ἀποκρίνεσθαι" τι τῷ 
“ΠΝ νι 8 , Ἂ » Ν Ν δ - ᾿ 

καλῳ τὰ καλὰ γιγνεταιῖ καλὰ. ἢ οὐ καὶ σοὶ δόκει; Δο- 
- σι Ν , " Ἀ , , ἌΝ 7 

κεῖ. Καὶ μεγέθει, ἄρα τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ τὰ μείζω 

αὐὰ ΔΦα.--- δεῖ ΛΕῚ.---ἰ προσγινομένη ΦΌΞ, προσγινόμενον Δ.---ὐ πάντα ἴῃ τὴρ 11. 
-οἰ γίγνεται οπι ΓΔΛΟΈΗΙΙ,8 θὲ ρυ 10, γίγνεται καλὰ οἵη Φ8.--- ἀσφαλέστερον Δ. 
-." ἀποκρίνεσθαι ΓΛΟΒΉΤΠΙ, : ἀποκρίνασθαι "-5.--- καὶ ἄλλῳ.. ἀποκρίνεσθαι οι 1, 
-- ἡ ἡγοῦμαι οχι ΛΟῊΙ εἰ ΡΥ Ε.--ὖ ἄλλῳ δτῳοῦν Δ.---ῷ ἀποκρίνεσθαι Ἐ] : ἀποκρί- 
νασθαι “ς.--- γίγνεται ὁπὶ Π, ροεί καλά 

μανὶ 8. Ἑὐήθης, ὃ μωρὸς, ῥία,, 8[)η- 
»ίεα, αΐμιδ. Ἠεβχοῖαβ: Εὐήθης᾽ βλὰξ, 
χρηστοήθης, ἀνόητος. ΕἸΒΟΗ. 

ποιεῖ] Αθεβὶ ποιεῖ δὲ τιοχ γίγνεται Δ 
Αὐυρ. εἰ πάντα ἃ Ταῦ. ΕἸΒ0Η. 

εἴτε παρουσία] ΗἾἿδ 6δῖ ὑπι8 ἴῃ ῬΠδ:- 
ἄοπο Ἰοευβ, αο ΡῬορββὶὶ τοίοισὶ δα 88 ἴῃ 
Παρουσία' Παρουσία λέγεται οὕτως ἐπὶ 
τῆς τῶν παρόντων δαψιλείας" ὡς καὶ ἐν 
τῷᾷ Πλάτωνος Φαίδωνι " “Ὡς καὶ νῦν ἔχο- 
μεν παρουσίας.᾽ Οοβδα 80 δηϊοσοάθηιὶ 
δνα δᾶ ; ααἷρρε δὰ δϑιπάξωι εἰρη βοδιίῖο- 
ΠΟΙᾺ Ρεγίϊπεηβ, γοτθὰ δυΐετη Ῥ]δίοτ 5 
δι ὀχοϊάθγαπῖ, δαΐ δέος ρΡοβίτοινα {τἰδὰ- 
ὁπό βυπὲ Ῥ]αίοπὶ Οοπιῖςο, εἰ ἰεροηάατη 
ἐν τῷ Πλάτωνος Φάωνι. ἴῃ νος προσ- 
“γενομένη οομβαηίιηϊ οὔλπ 68. ̓ἰ τὶ ; 1θεο- 
48 ποῃ 80)]]οἰξαιιάᾶ ; αιδηηαιδι οχ Ρ]ἃ- 
τοηἷβ σοποποξιά μα αυΐ8 ἴν (411 σοι ρο- 
εἰοηθ προσαγορευομένη δχδροοίανοῃι: 
ν. ο. Ῥμοῦ, Ρ. 93. Ε. ὦ φίλαι, εἴτε 
ἡδονὰς ἡμᾶς (ἰερὸ ὑμᾶς) χρὴ προσαγο- 
ρεύειν, εἴτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν ὀνόματι, μῶν 
οὐκ ἂν δέξαισθε οἰκεῖν μετὰ φρονήσεως 
πάσης. Ἰκερ. ἶχ. ρ. 659. Ο. ὁ γὰρ δὴ 
μῦθος ἢ λόγος, ἣ ὅτε χρὴ προσαγορεύειν 
αὑτὸν, ἐκ παλαιῶν ἱερέων εἴρηται σαφῶς, 
ὙΠδδᾶμε Ρ. 8. Α. ἐμοὶ ἡ τοῦ υἱέος τούτου, 
εἴτε φυτείαν εἴτε παιδυποιΐαν δεῖ αὐτὴν 
ὀνομάζειν, πάντων ῥάστη γέγονεν. ποεῖ, 
Ρ- 182. (, εἰς μίαν τινὰ ἰδέαν, εἴτε ψυ- 
χὴν, εἴτε ὃ δεῖ καλεῖν, πάντα ταῦτα ξυν- 
τείνει. Ῥτοίδμ. ρ. 212. 6. εἴτε γὰρ ἡδὺ, 
εἴτε τερπνὸν λέγει, εἴτε ὁπόθεν καὶ ὅπως 
χαίρεις τὰ τοιαῦτα ὀνομάζων. Ἑαάριηῃ 
Δα θὲῖο νοτθο χαίρειν, ἘυΠγ ά, ρΡ. 221. 
Ἐς, Οταίγιο ρ. 264, Ε. Ῥμθάτο ᾿. 858. 
Ῥ, Οἠΐομε ρ, 312. α, ἐνθένδε εἴτε ἀπο- 

Ροπαπε ΔΟϑ.---ν ἐλάττονα ᾧ8.--- ἂν οτὶ 

διδράσκειν, εἴθ᾽ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο. 
Τίηθο Ρ. 26. Ὦ. ὁ δὴ πᾶς οὐρανὸς, ἢ 
κόσμος, ἢ καὶ ἄλλο ὅ, τι ποτὲ ὀνομαζό- 
μενὺς μάλιστ᾽ ἂν δέχοιτο, τοῦθ᾽ ἡμῖν ὧνο- 

θω. δυϊζδη, ΟΥἷι ἢϊ, ν. 118. Ὁ. ὦ 
σοφώτατε ῥήτορ, ἢ στρατηγὲ, ἢ ὅ, τι χρὴ 
σε ὀνομάζειν. ύυττ. 

εἴτε ὅπη δὴ---προσγενομένη)] Ῥοβίτε- 
τῶ ποὺς προσγενομένη αποπιέπυβ. δὰ 
Ργϑσεάθηβ κοινωνία νε] παρουσία {τἅ}|8- 
{ατ, ρτομῖθθιὶ ἰϑγῆο ταροίζξιπι ΠΠυἀ εἴτε ; 
αυοὰ οαδπιϑὶ ἐχρυῦρᾶβ, μ6 δῖ αὐἱάοπι 
Βι8. ἴοσοὸ τεάϊθϊε ἱπιθρτιίαβ, Ναιν ρυ}- 
οὕγαα 11 τεοῖς παρουσίᾳ νοὶ κοινωνίᾳ 
προσγενέσθαι αϊςετείαγ ; παρουσία νοὶ 
κοινωνία απ], αὐπε8ο, αἷς ἴμβὰ ᾳαθδξ 
προσγενέσθαι: (Λυοά δυΐεπι ρτΐπιο ᾳαΐ- 
ἄδπη οί νοσαυυϊαν αἰϊηθοὰ ροβὲ 
προσγενομένη Θχοϊ 586 νι ϑίμτ, ἃ 400 οἱ 
ἴρβὺ ρεροπάεηϊ ροηλτίναβ ἶο ἐκείνου τοῦ 
καλοῦ : ἃριυπι ἢ. |. Βυϊαβηηοῦι νοσδῦμυ!αηι 
δχοορίιθηΐ 81}; ἐρο, 4υ 816 πίετε ροΐα- 
ἐξ, πο ἜΧραΐο, ΟἸΠΙ ΠΟΘΙ πὸ πιθιλον 
τὶθὰ5. 11Ὀχ185. σογὶ ἴπ ἢ]8. αυϊάᾳυδιν ΡΟ 586 
τορ αὶ ἀεδροῖο, Δ]4, παρουσίᾳ----κοι- 
νωνίᾳ---προσγενομένῃ, ἴῃ αυλίναβ ἰδιμθὴ 
δα] θ μη} Θὲ π1}}1}, ὨΪ5Ὶ αυ}8 ἔυγίθ ἰοΐυπιν 
δος δυδαςρου 5ὶς νὸς τοηρὶ: ὅτι οὐκ 
ἄλλο τι ποιεῖ αὐτὸ καλὸν ἢ ἐκεῖνο τὸ 
καλὺν εἴτε παρουσίᾳ εἴτε κοινωνίᾳ εἴτᾳ 
ὅπη δὴ καὶ ὅπως προσγενόμενον. Ατηΐοο 
Ἐ1Π1} πἰδὶ προσγενόμενον τοροπδηά μην νἱ» 
ἀφῶιγ, Ηξινν. 

οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο διϊσχυρίζομαι] Ηΐϊπς 
ποιαί Αὐ βίοιθεβ, τὴν μέντοί γε μέθεξιν, 
-᾿τις ἂν εἴη, τῶν εἰδῶν, ἀφεῖσαν ἐν κοινῷ 
ζητεῖν. ἸΜείδρῃ. 1, 1,..ο, δ. ρΡ. 3272, 
ἘΘΆΒΙ, Ξ 
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μείζω, καὶ σμικρότητι τὰ ἐλάστω" ἐλάττω; Ναί. [8. 114. ] 
Οὐδὲ σὺ ἀρ ἀ ἄν" ἀποδέχριο, εἴ' τίς σινοῦ φαίη ὕτερον ἑτέρου 

1. 101. τῇ κεφαλῇ μείζω εἰγοι, καὶ τὸν ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ 
ἐλάττω, ἀλλὼ διαμαρτύροιο" ἂν ὅτι σὺ μὲν ἈΠ ΣῈ ἄλχα 

λέγεις ἢ ὅτι τὸ μὲν" μεῖ ον τῶν ἕτερον ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ 

«αν ἢ, 93. μεῖζόν ἐστιν ἤ μεγέθει, καὶ διὼ τοῦτο μιεῖζον, διὰ τὸ 
μέγεθος, σὸ δὲ ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλαττον ἢ σμικρό- 

Τῆτι, καὶ διὰ τοῦτο ἐλώστον, διὰ τὴν σμικρότητα, τ 

βούμενος, αἴρω, μή τις σοι ἐναντίος λόγος ἀπαντήση, 

τῇ κεφαλῇ μείζονά τινῶ φῆς εἰναι καὶ ἐλάττω, τῶτω 

μὲν" σῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι καὶ σὸ ἔλαττον ἐλατ- 
σον, ἔπειτα φῆ κεφαλῇ σμικρῷ οὔσῃ σὸν » μείζω μείζω εἶναι, 

καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, σὺ σμικρῷ τινὶ μέγαν" τινὰ 

εἰναι 
Ἔγωγε, ἔφη. 

ἢ οὐκ ἂν φοββοῖο ταῦτα: Καὶ ὁ ᾿ Κέβης γελάσας, 

Οὐκοῦν, ἦ ἢ δ᾽ ὃς, σὰ δέκα τῶν ὀκτὼ δυεῖν" 

“λείω εἶναι, καὶ διὰ ταύτην σὴν αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φο- 
βοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήθει καὶ διὼ τὸ πλῆθος; καὶ 
σὺ δίπηχυ τοῦ πηχναίου ἡμίσει μεῖζον εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ μ:- 

ψέθει; ὁ αὐτὸς γάρ που Φόβος. Πάνυ γε, ἔφη. [ὃ 115. ] 
Τί δαί; ἐνὶ ἑνὸς προστεθέντος σὴν πρόσθεσιν αἰτίων εἰναι 

σοῦ δύο γενέσθαι ἢ διασχισθϑέντος" τῆν σχίσιν οὐκ εὐλαβοῖο 

ΠΥῪᾺ εἰ ργ Ξ, ροϑβὲ ἄρα Ροπαπὲ ΓΔΛΦΟΕΗΤΙ εἰ τὸ ΚΞ, δπίε ἄρα -ς.--- 
1, διαμαρτυροῖς Ἡ.--- μὲν ρμοβῖ τὸ δὰ Δῷϑβ εἴ τὸ Π. 
ΟΗΙ ΘΕ ῥὑΓῈ. 
Η.---Ὦὐ μέγα ΦΙ.---Ὁ εἰδέναι ΓΦΕΘΗΙ],.-- 

8. 114, σὺ ἄρα ἂν ἀποδ.] 5:1. σὰπὶ Δυρ. 
Β88. 2. Τὴ Τὺ», ἂν ἀθοϑῖ, ΑΙα. σὺ ἂν 
ἄρα ἂν ἀποδ. Μυ]ροὸ σὺ ἂν ἄρα. Ήξειν». 

μή τι5---ἀπαντήσῃ}] [τὰ Αὐρ. Τυῦ. εἰ 
Ῥᾶγ. οὔποθ. Ψυϊρο ἀπαντήσοι. Πὶ ΤΟ 
δι μια ορεϊπνιτα ἀυχὶ οοαϊσαπι βθηαϊΐ 
δισίοτἰδίθη, Τύυπι Ταῦ. φῇς μείζονά 
τινα. Ἠειν». 

κεφαλῇ σμικρᾷ οὔσῃ] Νετιϊ, (αρϊέε, 
γι τε8 φιΐάθηι ράγτα ἐ8ὲ, π6 σοΉ  μπά6- 
ταί ἀναλογία. ϑέπκπαν. Αἱ ϑΤΕΡη. 
8 “Ψὲ}, Οαρίξδ φιοιὶ μανύιηι εἰξ, ηια)ο- 
γέηὰ : Δ δῖ, ρατνιπὶ 8ΙΙοαυἱ ΠΟμιΐποιη, 
ταϑ Ἰογθῆι 6886 οσρίΐϊα αυϑιη 811 ΔΙ 1.18 
ΑἸ1ὰ8.᾽ 

τέρα] Μοηβίτιηι, ταταητιᾶπι ἀθοτίιβ 
ἀϊπβοτοηαὶ, Μεποποὸ Ρ. 21. Β. καί τοι 
τέρας λέγεις. Ῥαπηρπὶά, Ρ. δὅ. Εἰ, εἰ 
γὰρ αὐτὰ τὰ ὅμοια τὶς ἀπέφαινεν ἀνόμοια 
γιγνόμενα, ἢ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἂν, 

ἃ διαμαρτυροῖο 
--ἴ μέγα 1,.---ξΣ ἔλαττον οἵπ ΓΛ 

-τἰ τι 8.--βιὶ ἀπαντήσοι Ἐπ.---ὖ εἶναι οἢ" ΛΕῚ.---κ μὲν ὁπ ΡΣ α.--ἰ τῷ 
9 δυεῖν ΛΟΕΗ͂Ι : δυοῖν "ς.---Ρ γ᾽ 8.--.4 δαί 

οἶμαι, ἦν. ῬΊΗΪΟΡ. Ρ. 73. Ο. ὅταν τὶ ---- 
ἐλέγχῃ καταγελῶν, ὅτι τέρατα διηνάγ- 
κασται φάναι. ὙΠοδί, ᾿. 123. (, τέρας 
γὰρ ἂν εἴη ὃ λέγεις. ἰθ14, 138. Η. Τέρας 
γὰρ ἔσται. Ἐπίγὰ. Ρ. 294, α΄. Τέρας 
γὰρ ἂν εἴη. δή υττ. 

τὸ σμικρῷ] ΤΡ. τῷ σμικρῷς Νοκ 
Ρτὸ εἶναι Ατιρ. εἰδέναι. ΕἸ ΒοΗ. 

καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου ἡμίσει 
μεῖζον εἶναι] ῬτιΒοῖδπαβ 1. χν]. Ρ. 1311. 
δα, Ῥυΐδβονν. μεθ τ τείεγι, χυδβὶ δαξ τηθ- 
ΠΟΣῚ τοΐογαΐ, δαὶ Ρίυγα ἴῃ 800 ᾿ἶστο 
μα θιοτῖε :. “ ΑἰΠοὶ, ὑπερέχει τοῦδε καὶ 
τόνδε" Πλάτων περὶ ψυχῆς. Καὶ τὸ δί- 
πηχυ τοῦ πηχυαίου μεῖζον εἴη, ἅμα τῷ 
ἡμίσει αὐτοῦ ὑπερέχειν. νυττ. 

8. 115. διασχισθέντο!} 1ἴὰ ΕἸΒΟΙΙΟΓ. 
εχ Αὐυς. Τυῦ. οἱ Βδᾶ8. 2, δὲ κ"ἱα Ῥαγ. υἱ 
βυρτὰ ὃ, 105. Οὐδέ γε ὡς ἐάν τις ἕν δια- 
σχίσῃ, δύναμαι ἔτι πείθεσθαι, ὧς. αὕτη αὖ 
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ἂν λέγειν, καὶ μέγα" ἂν βοῴης' ὅτι. οὐκ οἱἷσθα" ἄλλως 
πὼς ἕκαστον γεγνόμενον" ἢ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας 
ἑκάστου," οὗ ἂν μετάσχη," καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἔχεις) ἄλ-" 
λὴῆν σινὼ αἰτίων τοῦ δύο γενέσθαι ἀλλ᾽ ἢἢ τὴν τῆς δυάδος 

μετάσχιεσιν, καὶ δεῖν τούτου μετῶσχ εἶν τὰ μέλλοντα δύο 

ἔσεσθαι, καὶ μονάδος ὃ ὃ ὧν μέλλῃ ἕν ἔσεσθαι, τὰς δὲ σχί- 
σεις ταύτας καὶ προσθέσεις καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοικύτοις 

κομλψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρίνασθαι» τοῖς σεαυ- 

σοῦ" σοφωτέ οἱ" σὺ δὲὶ δεδιὼς ἃ ἂν τὸ λεγόμενον τὴν σαυτοῦ" 

σκιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν, ὀγόμνενος ἐκείνου τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς 

ΓΕΥ, δή 1,: δέ "ς.---ν σχισθέντος Ἐς-.--- μεγάλα ΠΥ, μέγαν ΡΌΒΕ, βιώης Δ, βόης 
Η.-- οἰόμεθα ἸΓΔΕΠΥΦΟΘ.---" γίγνεσθαι ἕκαστον Δ.---" ἑκάστου οαι ρΓ Ο.---τ με- 
τάσχη ΓΛΕΥΘΗ], : μετάσχοι ὃς.--- ἔχειν Δ.---ἰ ἢ ον ΔΟΘΗΙ οὲ ργ Ε.-- σχέ- 
σεις 8.---» ἀποκρίνεσθαι Δ.--- σαυτοῦ Ὑ, ἑαντοῦ ἼΦΑῚΤ,.---α δὲ ον ΔΦ εὐ μγ 7.--- 
6 ἑαυτοῦ ᾧ8 εἰ με 7. 

αἰτία γέγονεν ἡ σχίσις τοῦ δύο γεγονέναι. 
ψυϊρο σχισθέντος, αὐυοα ἥμιχὶῖ ἐχ ΑἸα,- το 
ἵοχ Τυῦ. μεγάλα ρῖο μέγα. Ηεινρ. 

μέγα ἂν βοῴη:)] ὅῖο θ᾽ μὲ υβορ 8 
Βιπηΐτοῦ ἀρΑρωε νειαας ῬΙαίανοι. ὧς 
Θεοῖοῖβ, ἢ, 1. ρ. 10ῦ8. 1), ὁ δὲ ἐκ τῆς 
Στοᾶς βοῶν μέγα καὶ κεκραγὼς, ἐγὼ μόνος 
εἰμὶ βασιλεὺ:---1109. 1). μέγα βοῶντες, 
ὡς ἕν ἐστιν ἀγαθόν---.- δ γττ, 

οἶσθα] 85. 2. Τὰ, οἰόμεθα. τπιδ|θ. 
Νοχ αἰτίαν ἀνεβὲ ἃ ΤΡ. Εἰβοη. 

: μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐσίας ἑκάστου 
Ηΐϊηο μετέχειν, μέθεξις, ουμμπιμιῖυ, ψφῆα 
γὲ8 βἰηρ μίαν ε8. ραν ϊοῖρεβ μπὲ ἀσον.- 
8αἰἐ5 ἑάθω, ἵπ ᾿ς ἀτμαιποπίο Ῥίαιομὶ ἔτος: 
ᾳφυρπῃίδία, γορτο μη Ατβίοί, ΝΜ οίαρῃ, 
ῖ, 7. ἰϊ, δι. ορρογίαμε ἃ Ἐουβίοτο οἰίδῖαβ 
ΐοιη χ. ὅ. ἀ6 Οοποχαϊ, οἱ Οὐχτυρί. ᾿, 9, 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἱκανὴν φήθησαν αἰτίαν εἶναι 
πρὺς τὸ γένεσθαι, τὴν τῶν εἰδῶν φύσιν, 
ὥσπερ ὃ ἐν τῷ Φαίδωνι ει Σωκράτης" καὶ γὰρ 
ἐκεῖνος ἐπιτιμήσας τοῖς ἄλλοις ὡς οὐδὲν 
εἶ ιν, ὑποτίθεται ὅτι ἐστὶ τῶν ὕντων 
τὰ μὲν εἴδη, τὰ δὲ μεθεκτικὰ τῶν εἰδῶν" 
καὶ ὅτι εἶναι μὲν ἕκαστον λέγεται κατὰ τὸ 
εἶδο5, γίνεσθαι δὲ κατὰ τὴν μετάληψιν, 
καὶ φθείρεσθαι κατὰ τὴν ἀποβολήν. Ὅοπ- 
ζογαίυσ ποβίστα ἃππιοίμτιο δὰ ὁ, δ, τσ. 

οὗ ἂν μετάσχῃ ϑὶς τϑοίο ὭΣ, μετάσχοι 
Δὰρ, οὲ Ῥαι. Νᾷπι ἂν δὰ οὗ μογίϊπθι, 
ῃοῦ ἃ] 50 θ΄] θηΒ νοτθα, ΗΕΙΝΡ. 

κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν] Τταχὶξ 811- 
αυϊὰ χα ΠΡ ἀϊοῖο Ἐπεὶ ἀϊ8 πὰ Απιὶ- 
ΟρΘ, ᾳιοὰ ἰΐθπι ἴῃ Οὐρία δα μέθαϊε ᾿. 
207. εὐ σαπὶ 4115. οὐυδύσιηι [πα θι}85 τοὶ ῖ- 
αυϊλδϑ ογάλμανὶς Κ᾽ Δἰοκοπασ, δι εῖῦ, Ετᾶρῃι. 

-ἰ τῆς ὁπ ᾧ.--- ᾿ἀποκρίνοιο ΓΛΦΟΒΟῊΗΙΠ1,, ἀποκρίνοι Δ.--- 

Ευω, Ρ. 80. Ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφεὶς 
σοφίσματα---. δύγττ. 

τὴν σαυτοῦ σκιὰν] 1}, τὴν ἑαυτοῦ 
σκιάν. ΕἼΒΟΗ. 

δεδιὼς ἂν, τὸ λεγόμενον, τὴν σαυτοῦ 
σκιὰν) Το 5, δουμπάπην Ῥγουον έμν, 
ἐμάνη ἔμ8ε τωρδγαπι. Εἰχ ῬΆΤΟΠΙΟΡΥΆΡ 5 
ὈΠῸΒ, ηυοα βοίδι, ἀ ροβίυ!υβ χν!, δ. 
Τὴν αὑτοῦ σκιὰν δέδοικεν. Ἐπὶ τῶν σφό- 
δρα δειλῶν. ϑϑο ιο!Ἰαβίοβ Ῥ]δίοιἹ» δὰ ἢν. 1, 
Ρ- 12. Τὴν αὑτοῦ σκιὰν δέδοικεν" ᾿Επὶ 
τῶν σφόδρα δειλοτάτων" μέμνηται ταύτης 
᾿Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις" υὐἱ Ἐυδὴ- 
Κοπῖα8 ἴῃ ἀν υβασιὶθ δῖ5, ἤῶς διιποίαν: 
“ Ἡδοάοτ, 1]. Ρ. 77. ΒτουκΊνθ. δα Ῥχο- 
Ρεχῦ, 11, 25. 19. Οἴοσοτυ Ατῆς, χ, 20. 
Αμποηγτηαβ ἀδ Τπογθάϊθ, οᾶρ. ν, Αροβιίοὶ, 
Ρ. 229. νυττυ. 

ἐχόμενος ἐκείνου---τῆς ὑποθέσεως ἔχοι- 
το] 1 ἰγηιξεν ἀπιρίεαιι8 ἐμέαηι ἐϊΐαηι γαὰ- 
ἐϊονῖβ μανἐέπι, 8ὲ. ΤΈΒρονἰογυ: δὲ φιῖὶβ 
ῬΕΙῸ ἔρϑαιπ ταξϊοποην ορρισπαγεῖ, ταΐθγα 
δεϑετες διεαττο. Ιάδπι νϑεθυι ἔχεσθαί 
τινος (185 ἀἰνοῦβαβ μὰ θθτα βρη βοιίίοη 8, 
αἰζθγαμ αἰἐφι ἀρρνεἰιδηβιαη Πρμα ον ἐθ- 
πότε, εἰ ααἰιΥδβοθνε ; αἰίθγαπι, αἰϊᾳφμα 
ἀρρτεϊιόπάονε, ἱπταίίονο, ἀρργϑαϊ, ποῖϊι5 
68ῖ, φυᾶπῃ αὐ ΘΧΘΙΠΡΙΪ8 ποῶς ἀϑιηοηβέγα τὶ 
αἀορθαῖ, Δὐ ἤδῶς αἰϊνοτοιίδίοση ἰὸς ἰοςὸ 
σθγωΐ, πο δβὲ τοι σθμάυχῃ : πο βῖη6 πὸ- 
ταϊίοπα ργρίθγμ θη 8 τίου εἷς Ὁ508, 
δ]υβάθιι. νοσᾶθα! ἴω οαάθι ρϑηοᾶο 15 
ἄνα ποίΐζοηθ ροποηάῖϊ, 810 ἴδρ. ἦχ, 
Ρ- 684. Ὁ. διαφερόμεθα ἡμεῖς τε ἡμῖν 
αὐτοῖς, οἱ δὴ φαῖμεν ἂν προθυμεῖσθαί γε, 
εἰ μηδὲν ἄλλο, διαφέρειν τῶν πλείστων. 

1, 1, δι, 
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ὑποθέσεως, οὕτως ἀποκρίναιοῦ ἄν; εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑπο- 
θέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐῴης ἂν καὶ οὐκὰ ἁ ἀποκρίναιο! ἕως 
ἂν τὰ ἀφ: ἐκείνης ὁρμηθέντα σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλήλοις 

ξυμφωνεῖ ἢ ἢ διαφωνεῖ; ἐπειδὴ δὲ ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε διδό- 
γα! λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, ἄλλην αὖ ὑπόθεσιν ὑποθέ- 
μενος, ἥ τιρὶ τῶν ἄνωθεν βελτίστη Φαίνοιτο, ἕως ἐπί τιν 
ἱκανὸν ἔλθοις, ἅμα δὲ οὐκ ἂν Φύροιο ὡς περ οἱ ἀντίλογι- 

5 οὐκ οπι 1.---ἰ ἀποκρίνοιο ΔΦΟϑ9.---) ἐπ᾿ ΔΛΕΙ.--- ἂν Δ, δ᾽ αὖ ΛΕΙῚ, δ᾽ Η : οἴῃ ᾧ8. 
τῶν , 

- τῆς Ἐ.--- σι οἵχ Δ.-- 

αἱὶ, Ρ. 687. Ο. ἀποκρίναντας 18 ροπίτυτ, 
λιμὸς εἰϊεεπαάϊ, τὰτα γερμαϊαπαϊ ΠΟΙΪΟΠΘ, 

Ἰαίατο!). ΝΊοἷδ Ρ. 528, Α. τῶν Σπαρτια- 
τῶν, ὅσοι μὴ κατὰ τὴν μάχην ἔπεσον, τὰ 
ὅπλα παραδόντας ἤνεγκεν [8301]. ΟἸδο}] 
αἰχμαλώτους" καὶ τοῦτο τῷ Νικίᾳ μεγά- 
λην ἤνεγκεν ἀδοξίαν' αὐδιμαθαπι Ργυ5 
ἕοτῖα ἢ ἤγαγεν πιυϊαπάυτη νἰ ἀΘδίιτγ, 
Οοπβο], Αρ0}}. Ρ. 117. Ε΄ πεπαιδευμέ- 
γωὼν δ᾽ ἐστὶν ἀνθρώπων προειληφέναι, διότι 
βραχὺν χρόνον προειλήφασιν ἧ ἡμᾶς οἱ δο- 
κοῦντες ἄωροι τοῦ ζῇν ἐστερῆσθαι, Ἑμυιι- 
ἄδην ἀϑιην ποίαν 8 νϑτθὶ δεῖσθαι ἴῃ 
Ἡροτοαοί, 1. 8. 111. 44, Χϑηορ}ι. Ογτορ. 
ἰ, 4. 12. δὰ ϑεϊθοία Ηϊβί, ὅτ, Ρ. 8345, 
γυττ. 

ὑποθέσεως] ὑπόθεσις ἴρεὰ ἰνεδο [Ὁ] 
εἶναί τι καλὸν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ καὶ ἀγαθὸν 
καὶ μέγα καὶ τἄλλα πάντα. ἃ. 112, Ηυ- 
8 τὸ ἀσφαλὲς ος ἀϊεῖ!, ὅτε τῷ καλῷ 
(αὐτῷ) πάντα τὰ καλὰ γέγμαξαι καλὰ καὶ 
μεγέθει τὰ μεγάλα μεγάλα εἰς. 9. 118. 
Ηεινν. 

εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο---- 
εὑρεῖν] Ηος, ρῥϊαπο ἀἰδ᾽θοίοε σδιϊοῃ ϑ 
Ρπθοθρζυπη, Οὐ] αβτιοαὶ 51{, Πγοπ68 δάιπο- 
ποηδὶ νἱάθηίυσ, Κ᾽ αυῖβ ἔχοιτο αὐτῆς 
τῆς ὑποθέσεως, ἔρβατι ποδίγαρε ἐϊιοβὶη 
ορραρπαὲ, Ὀϊατίαπι 1ἃ ἄροτα ροίεβι, Ῥη- 
τηϑ Θϑ νῖϑ, ιε οβίοπάδὲ αἰ ὁοτπέταγίμηι 
εἰ εἰ τρριβπαπα δα δα σοηϑθημῖ, Ἰ. 6. ὅτι τὰ 
ὁρμηθέντα ἀπ’ ἐκείνης διαφωνεῖ" 'μιπὸ ἰὰ 
ταΐοτε 7εδεγεβ, ἃ. 6. πῸπ ΓοΒρομάθγθ8 οἷ, 
ἄοηθο σοηβί ἀΘγΆ5565 αἴπιπὶ θᾶ, (08 15 ΘΧ 
ἴα ἐδ 8ὶ σοηβθοαΐ ἀϊοϊί, {Ππ|68] θὰ δἰ ἱπέθσ 
86. ἴπνίσσπν σοπβοητίαπί, δ ΤΟΡΌΜΠπΘηΣ, 
ΑἸίθγα ορρυρτιαπάϊ νἱὰ δβέ, αἱ δα νθυβδυιβ 
σοπίτδσίδιμ ποβίγα Π 651 {{Ἰ|6 51} νΘΥΆ ΠῚ 6556 
οοηίοπαδε; ἐπ αὐτῆς ἐκείνης δέοι σε 
διδόναι λόγον, οροτίεδέ τὲ ἰρβί8 ἴα: 
{6 8608 ἀδγα γαιϊοπθαι ; δίητιθ πᾶπο κθπ- 
ἐἰάεπι 515 ἀ Δ} 15, 8] τὴ τυσϑι8 δὶ Πγροίῃα- 
5, ἐλπιαυδτη ἔπη ἀδπιθηζυσ 580} 1οἶθαιβ, 
απ’ Θχ πηδρὶβ ἀμ νοῖβα 5 ορίίνα νἱἀ6- 

ἢ ἔλθης ἘΥΦῚ,5.--το ὁρμωμένων Δ.---Ῥ οὐδὲ εἷς ἘΠῚ: οὐδεὶς 

αἴαγ: ἰάηθθ δὸ ἀβῆυθ ἴαλοϊοβ, ἄσποο δὰ 
6) υβιηοαϊ οχϊζατη νϑοϊᾶβ, 4 Ρτοροβίίο 
58 ἰ5ίδοϊδι : πϑημθ, αἱ συμίθηιοβὶ αἰβρα- 
ἰδίογοβ, ἴυγθατοβ ἀδ ρεϊποὶμῖο εἴ οοπβα- 
4υθη 118. αἰ ββεσθηϑ, πος δἃ σοπξωποτγοβ : 
Βιᾳυλάθηι γ6}} 8 ἃἰϊηυϊὰ νοτὶ τορεσίῖτο, 
Ηδπο ρρυρπιδηϊ νίδιι ποίανἝτηιβ ἴὰ 
Ῥχιθοορεῖβ. Ἰορὶς. {|. 10. 1. Θυΐ δβιμε 
ἀντιλογικοὶ, Βορ!ἰδί πη αἰταπιηθ. μᾶτγ- 
ἔρχῃ ἀϊδρυιϊδητος, οοἰθηάϊηβ βαρτα δὰ ἢ. 
δδ. Απηοῖ, Ρ. 289. ]1λεπίᾳιδ. δηϊπνλά- 
νοτίθηάυμ ἄνωθεν, α ϑερεγίοτε Ῥαγίε, α 
ΕΡΗΘΡΡ πιαρὶβ υπὶυεγβαϊδ. ὅὃις ἄνω ἀό- 
βἱρτιαῖογ Ὁ Ατίβιος, Τορῖς. ἱ, 320. Ἀέγω 
δὲ ἄνω μὲν, τὴν ἐπὶ τὸ καθόλον μᾶλλον 
(κατηγορίαν) κάτω δὲ, τὴν ἐπὶ τὸ κατὰ 
μέροΞ" τοῦῦ αϑέεπι αἰἐνἐνμέϊοπεηι δῦ βαηε 
τονδϑ, αν φῶ ργορτοάϊξαν αὐ παῖ 
πηϊρεγβαϊο : ἀἰδογβιῆν Ὁογβα8, δαπλ αι 
γνοργοαάϊειν αὐ Ῥανεϊομίατε. Ῥ]ΟτΆτΟ 8 
Βοίεος, τας. ρ. 428. Ε. τῶν ἀνωτάτω 
ἀρχῶν, λέγω δὲ τοῦ ἑνὸς καὶ τῆς ἀορίστου 
δυάδος. ΡΊ]αοῖι, ῬὨλ]ο8. ἱ. 1. ρΡ, 874. Ἐς, 
ϑίσάθο νὴ ἢ. Ρ.51 8. ̓θῖψυθ Οδβδιῃ. νένυττ. 

ξυμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ) Ηφς Ῥο] ιχ 
ΒΌΤηΝ, ἢ. 114, παρὰ δὲ Πλάτωνι συμ- 
φωνεῖ καὶ διαφωνεῖ" 51 τηοάο πὰς ρτορηδ 
τοξοσυπίυτ, δἰϊνυ5. δυΐοπι Αἰξίςι8 σοὶ 
αἰσίυβαθ᾽ ᾿ἰπραδο σοπιπηη15, εἰ ἰδίθ Ρ8- 
θη8, δὶς νδ]οῖ, ἂν, ἐὸ ἡμαΐσθ, ἱπτέσθηι 
ἐοηϑθηξϊαπξ απ εἰἰϑδοπέίαπε, 810 βυριδ μ᾽. 
33. 390. 60. ἔχει ἡμῖν οὕτως. Τμραϊοῖο 
Ρ. 119. Ε. πότερον ἡμῖν (αὐτὰ) ἀλλήλοις 

᾿ ΑἸ, 1ἰ.. ρ. 86. α. οὕτω 
σοὶ ἔχει-- Μίποε, ἰηϊῖο, Ο νόμος ἡμῖν τί 
ἐστίν.  υττ. 

ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις] Ἐχρεοίαθϑιι 
ἕως ἂν ἐ. υὐ ῥα! ο ἀπο ἕως ἂν---σκέψαιο. 
ἀε Βερ. νἱ. Ρ. 501. Ο. καὶ τὸ μὲν.----ἐξα- 
ἘΡΉΜΩΝ, τὸ δὲ πάλιν ἐγγράφοιεν, ἕως 
ἂν ὅτι μάλιστα ἀνθρώπεια ἤθη---θεοφιλῆ 
ποιήσειαν. εινΡ. 
ἅμα δὲ] Αυρ. ἄλλην δ᾽ αὖ. ΕἸΒΟῊ. 
οὐκ ἂν φύροιο)] Μία!ο Εἰβοβετυβ ἅμα 
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κοὶ πέρι ω τῆς ἀρχῆς διαλεγόμενος καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης 
ὡρμημένων," εἰ περὶ βούλοιό τι τῶν ὄγτων εὑρεῖν; [δ 116.] 
ἐκείνοις μὲν γὰρ ἴσως οὐδὲ εἷς» περὶ τούτου λόγος οὐδὲ 

φροντίς: ἱκανοὶ γὰρ ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάντα κυκώντες" 
ὄρυως δύνασθαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσκειν' σὺ δ᾽ εἴ περ εἶ σῶν 

φιλοσύφων, οἶμαι, ἂν ὡς ἐγὼ λέγω ποιοῖς." ᾿Αληθέστατα, εὐ το ἘΝ 

ἔφη, λέγεις, δ᾽ τεῖ Σιμμίας ὁ ἅμα καὶ ὁ Κέβης. 

ΕΧ. Νὴ Δία, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε" θαυμαστῶς γάρῃ 53, Ὗ, 

βίοι. δοκεῖ ὦ ὡς" ἐνωργῶς τῷ καὶ σμυικρὸν γοῦν ἔγοντι εἰπεῖν 

ἐκεῖνος καῦτα. 

ΦΑΙΔ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ ̓ Ἔχέκρατες, καὶ πᾶσι τοῖς 

παροῦσιν ἔδοξεν. 

ἘΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. ἀλ- 
λὰ τίνα δὴ ἢν τὰ μετὰ ταῦτα λεχθέντα τὴ 

ΦΑΙΔ. Ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα ξυνεχω- 
ρήθη," καὶ ὡμολογεῖτον εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν καὶ 

-ς,-- ἡ γὰρ οπι Λ.---Ἰ κυκλῶντες Δ.---5 ποιεῖς ΕΗ].---ἰ ὅτι ΡΥ Η.--- 
Ἐ.---ῆν χεχθέντα οἵη Δ. 

ἀταχὶ δὰ φύρεσθαι, ἅμα φύρεσθαι ἰάδπι 
εἰρη ἤοατο Ρυΐδηβ αυοή ΡΆΏΠΟ μοβῖ ὁμοῦ 
πάντα κυκᾷν. φύρεσθαι εδὲ ἰάδιη ἔδτο 
ηποα ταράττεσθαι εἰ, αὐοὰ 8188. ἀἰοῖτ, 
ἄνω καὶ κάτω ἑαυτὸν μεταβάλλειν. Αη- 
τοπΐῃ, νἱ. 16. Ρ. 179, ἀνάγκη φθονεῖν, 
ξηλοτυπεῖν, ὑφορᾶσθαι τοὺς ἀφελέσθαι 
ἐκεῖνα δυναμένους, ἐπιβουλεύειν τοῖς ἔχου- 
σι τὸ τιμώμενον ὑπὸ σοῦ, ὅλως πεφύρθαι 
ἀνάγκη τὸν ἐκείνων τινὸς ἐνδεῆ.---οἰ ἀν- 
τιλογικοί. οἵ, ποῖ, δ ἃ. 89. Ηξεινν, 

δ. 110. ἀλλὰ τίνα δὴ ἦν] Οοπῆ, πο- 
ἰδία δὰ 4.1. Πξειῖνν, 

ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι] ΝῚ Βεγθοπάιηι, 
Ῥτοπυποαπάαπη σοτία ἐγῴμαι. οἶμαι ἐν. 
Ἰ. ἔοτε ἰάετη φυοᾶ μέμνημαι. 181: Ρτοίδα. 
8, 67. Μετὰ δὲ τὸν ᾿Αλκιβιάδην, ὡς ἐγῷ- 
μαι, Κριτίας ἦν ὁ εἰπών. Αἴηιιο, ῬΆΓΟΙΩ 
ἴῃ τιοάτπι σοτῦυτι δοκεῖν ἀ6 το ρυ5 ἔπος β, 
ἀυησοπι 4.8. τηθι τ, ἀβαγρατὶ δηϊπιδιὶ. 
νου δὰ Τποροῖοι, 8. ἃ, ΠΕΙ͂Ν, 

ἕκαστον τῶν εἰδῶν] εἴδη βυπὶ 1|1π 
ἴοπηδ, ν6] ϑρδοῖο8, αἱ Οἴσοτο ἰδέας νοτεῖξ, 
ξοίθγηξβ, 4188 ψοτο οἵ ΒΘΠΊΡΕΙ 6556 ἀϊοῖξ 
Νοβίθγ, διθιηρὶδ νϑὶ βρη ποῖρὶα πδίμγε, ν, 
᾿λανὶβ. δὰ Οἴεθγ, Τβο, ἱ, 24. Ιῃ Ῥᾶγ- 
πιθηλής δἱΐ ρ. 14]. Βα8. 2.[Ὁ- 18. 7 τὰ εἴ- 
δη, εἰ εἰσὶν αὗται αἱ ἰδέαι τῶν ὄντων οἱ 
δηίοα ». 40. [8, 18. τὰ εἴδη ταῦτα ὥσ- 

ἃ ἐν 1.---ν οὖν οπὰ 
-τὰ ξιὶ ἘΞΥΟΘΗΙ,---σἹσ, ὡμολόγητο (.---ἃ λέγεις Ῥοβὲ εἶναι ν. 

περ παραδείγματα ἑστάναι ἐν τῇ φύσει" 
τά τε ἄλλα τούτοις ἐοικέναι, καὶ εἶναι 
ὁμοιώματα. ν. (ἷς. Οταῖ, 8. εἱ Ἠφβγοῆ. 
Με. νι, ῬΙδῖ, ῥ. 36, Νοιαπάσπι ἴπ 
ἰυδηβῖίι ΑἸάϊποτη οἱ Βα5. 1, 101 οταϊτογα 
τὸ ἐν, ΕἸοΟΙΠῸΒ νοτὸ πὶ ΕΠ γ]8 βιιἷ5 ΠΑ ΡαΪΕ : 
ἐαπηιαηι ἐπτοπιρίατία ἐπ παΐμγα δοπβ18- 
ἔεγε. Ίιοβο αὐοαια ἰορίτυν ὁμοιότητα 
ΡΓῸ ὁμοιώματα. 1, οΐϊϊοποπι 85, 2, ἐν 
φύσει, σου τπιαε ηπασηθςα Γιϑογειβ. (1. 1, 
ὃ. 12.) αφυἱ Ἰοσῦπι οχ Ῥασπιθηλάθ, αυοτα 
δἀροποΐηνιδ, αυοηας ᾿λυάανϊε, αὐδπι νὰ- 
τὶ οἰαίοπι ᾿πιδγργαίυμ πϑιηΐποπι δὰ Τλθγ- 
(ἰὰπὶ ᾿πάϊσα"86 υἱάφο, πεο, ἰσσιπὶ οχ Ῥδτγ- 
τηϑηΐάθ 6556 ἀποΐαπι, Ἡϊτος εἴδη αὐἴοτπα 
ἴάθο νοσαπίαγ ἰά δας, φθορὰ 685 Βο᾽Ϊ απιπιοάο 
᾿ππηδπα ᾿ητ6Πσοπιΐα σοστιοβοίτ, απ υ δ πὶ 
Βα δέ δη 188 οχ Οἰν}ηᾺ Ἰη το! ἐροητία οἴἶα- 
δηΐθε, Οοτιπιοὰδ ᾿τθο εἴδη 1 .Α{ϊπὸ ὅτεπι- 
Ρία εἰ ἐχειηρίαγία νεγ ροξβο, δἰποθῖ ὃχ 
ΟἸοοτοπὶβ Τπ|. ᾧ, 3. ϑ5ῖπο ἀυδίο τοῦ 
παραδείγματα, αι 800 5βίθσ ἀἰσυπίγ 
πη πηῖυτγη, αἱ εἴδη ἠδ βηίοθαξ, δπίο οοσυΐοϑ 
μα θὰ} 1}. 1], ἐς Οἢϊς, 17, “ 56 α πο νοτίὶ 
}υτῖβ ροπαηπδθῆνθ απ 118: ΒΟ] ἀππα δὲ ἐχ- 
ΡΓΘ5ΒΗΠῚ ἱπιδρίηοτη πα  [ἘΠῈ ἔΘΠΟΠΊΙ8 : ὩΠῚ- 
Ὀγδ δὲ ἱπιᾶρἑτῖθε!5 ὈΠΙΠναΓ,--- ἔδυ πιι οηΐτη 
δχ ορίἴπη|5 πϑύτγαθ δὲ νου {}5 Χο μ} }15.᾽ 
{Ππῆθταπι οἵ ἱπηλρΊΠο5. ΠΟΥΠΊΒ 85 ἐιι5ι}ε18:, 
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΄ εν , ᾿ ᾿»...» , Ἁ ᾿ 

τουτων ταλλα μεταλαρυβάνοντα αὑτῶν τουτῶν τὴν ἐπωνῦυ- 
Ἀ 

μίαν ἴσχειν, τὸ 

ΡΙαίο νοςαῖ ἱπ Ῥατγιηοϊὰς ὁμοιώματα" 
(ρ. 141.) φυοά )αβά εἶα πυτηδηα ποη ἐπ ἃ 
δίκαιον, ΒΟ}! σοὶ εἶδος ὁ5ῖ, βοὰ Ἔχ ργθββᾶ ὃχ 
ΠΠ|ο εἴδει, νϑὶ βιτ} 5 11, Ταβατίαπι ἰνὸ- 
ταϊηῖ 8. νοὶ ἔδει. {τὶ δαϊτηυβ, οὐ παρου- 
σίαν 1115 δικαίου, αἱ συ ΡΊ ίοπθ Ἰοη ΆΓ, 
ἥὐδηάο τοίθγη ρμοϊθϑί κα 14 εἶδος, 40.816 
οϑβὲ δίκαιον, {ΠΠππ|ῶΔ παίατευ Θχϑιηρίυιω. Εχ 
ἀϊϑοῖρι πα ῬΙδιοπὶς ἰΐδαθθ Οἴσογο ἀϊοῖξ : 
Ὁ Ὁτα οἱ πηδριπῖθιβ ἀὈπιατ, εἰδώλοις, υἱ 
αἰϊὶβ Ἰοοὶβ αἰΐ, ν. ον ἴπ Βορ) 88 Ρ. 108. 
(τί δῆτα---εἴδωλον ἂν φαῖμεν, πλήν γε τὸ 
πρὸς τἀληθινὺν ἀφωμοιωμένον εἰς.) Μ4]6 

Δι Τ108 [τ πυβ, Ρεδγοΐϊυβαθθ ῥΡγεεία- 
Ιοσυπέ: ργϊποὶρὶϊβ, αἴ ᾿π ΘΠ ρτ τον ἐχ ἀϊο- 
εἶθ. ν. ΟἸδιι. ΟἸσθγοι, 8, ν. ἐχοηρίμηι. δὶ 
θησαν, Εγπθϑίὶ, ἐαοηερίιηι, ἀρχέτυπον 
Θαρῆσαξ, ποδίγαιιηθιθ. θχρ] οδίϊοπθπι ἢτ- 
τοδί, υϊὰ δπΐτ εἴδη ΕΑ οπῚΒ βαπὶ ψαδτα 
ἀρχέτυπα, εἶνο ἐχοπιρίανῖα 1 οἵ, ΡΏΠΟη. 
ὧδ Ορὶῆ, Μυπάϊ Ρ. 8. ὅέεπθο, Ἐμ. 58. 
βίον, Εοὶ. Ρὶιγ8. ρ. 80, Οαίοτγια δά 
ἅυης ἰοσῦπι σοπἔουτὶ μοΐθβὲ Ῥ᾽ΆΤΆΤΟΪΙ8 
υωβδθοηϊυ5 Ῥ]αίοη. (ρ. 1001.} 1] ἀο- 
οοῖ, Ῥ]αἰοποῖα. ὈΠΙῚν ΓΒ ΠῚ ΘΟ ΡΆΤΆ5Β6 |1- 
πιο", 'π ἀυλ85 ρηγίοβ Ἰπθ] }8}68. ΟἸββθοῖαι : 
ΕΪΓΑΤΙΠ 6 ΤΓΒῸ5 ἴπ ἀὐ8 ρδγίῈΒ ἀἰν]515586, 
οδάρια ταίϊοπο, οἵ θοσυϊῃ, αὑ5 ν᾽ οδπίυτ, 
οἵ αυῷ τηϑηΐ 8018 σοσπδῃίατγ, σθμοτα οοὰ- 
5{{ι1556, Ηύτη 6586 τὸ περὶ τὰ πρῶτα 
εἴδη Βο. γένος, δεύτερον τὸ μαθηματικόν. 
Τοῦ δὲ αἰσθητοῦ πρῶτον μὲν τὰ στερέμνια 
σώματα, δεύτερον δὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ 
εἴδωλα τούτων. ῬΆΘΠῸ ρμοβὶ ἀθ 56 η81}1- 
θυβ: ἕκαστον τῶν αἰσθητῶν εἰκόνας ἔχει 
πλείους, καὶ σκιὰς καὶ εἴδωλα, καὶ ὅλως 
ἀφ᾽ ἑνὺς παραδείγματος πάμπολλα μιμή- 
ματα γίνεσθαι---κατὰ Πλάτωνα, παρα- 
δείγματα καὶ ἰδέας τὰ νοητὰ τῶν αἰσθη- 
τῶν, ὥσπερ εἰκόνων καὶ ἐμφάσεων, ὑποτι- 
θέμενον. ΟΥ,ἁ οὐπάοιη. Ρ]υΐατον, ἃ. ἢν 
882. Ηδβ ᾿άδαβ ἢ] ιομῖθ ῥυϊπιὰβ. ἰαῦο- 
ἴδοίανις Ληβίοιοο9. δῖθε, χιὶ, 4. δ, αυἱ 
118 τερετίσματα νουαῖ, Δ΄π 8], ροβί, 1, 19, 
(ἰς. Λολα, ἃν 10. οὐ Ἰϑανῖβ. ΟΟΤΤΙ,.. 

εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν] Λπὶπιαά- 
νοτίαν ἰδέαν οἱ εἶδος ρτγοιμίβοιις. ΒῸΤ- 
Ρατί, νοϊοτὶ ἴῃ Τ᾽ ἀτπιοπϊάο, αυὶ ἀἰδορι5 
ὁτοοιη, σοπεποῦ [νυ] 5 ἀοοίγπηο5 ᾿, 58. Ε, 
Οἷμαί σε ἐκ τοῦ τοιοῦδε ἕν ἕκαστον εἶδος οἵ- 
εσθαι εἶναι" ὅταν πολλ᾽ ἄττα μεγάλα δόξῃ 
σοὶ εἶναι, μία τις ἴσως δοκεῖ ἰδέα αὕτη εἶναι 
ἐπὶ πάντα ἰδόντι, ὕβεν ἕν τὸ μέγα ἡγῇ εἶ- 
ναι Ῥ. 567. 1), Εἰ Οὐκ ἄρα ὑπό γε ἡμῶν 
γιγνώσκεται τῶν εἰδῶν οὐδέν᾽--- Αγνωστον 
ἄρα ἡμῖν ἐστι καὶ αὐτὸ τὸ καλὸν ὅ ἐστι, 
καὶ τὸ ἀγαθόν: καὶ πάντα ἃ δὴ ὡς ἰδέας 

δὴ μετὰ ταῦτα ἡρῶτα, Ἐὶ δῆ, ἢ δ᾽ ὅς, ταῦ- 

αὐτὰς οὔσας ὑπολαμβάνομεν. 11]. τοιαῦτα 
---“καὶ ἔτι ἄλλα πρὸς τούτοις πάνυ πολλὰ 
ἀναγκαῖον ἔχειν τὰ εἴδη, εἰ εἰσὶν αὗται αἱ 
ἰδέαι τῶν ὕντων. μ. 58. Λ.---οῆὶὶ δή γε τις, 
ὦ Σώκρατες, αὖ μὴ ἐάσῃ εἴδη τῶν ὕντων 
εἶναι, εἰς πάντα τὰ δὴ νῦν καὶ ἄλλα τυιαῦ- 
τα ἀποβλέψας, μηδὲ δριεῖται εἶδος ἑνὸς 
ἑκάστου, οὐδὲ ὅποι τρέψει τὴν διάνοιαν 
ἕξει, μὴ ἐῶν ἰδέαν τῶν ὕντων ἑκάστου τὴν 
αὐτὴν ἀεὶ εἶναι. Ατίδιοῖ, ΜΙΘίΆΡΗ, χὶϊ, 4. 
περὶ δὲ τῶν ἰδεῶν πρῶτον αὐτὴν τὴν κατὰ 
τὴν ἰδέαν δόξαν ἐπισκεπτέον---ὡς ὑπέλα- 
βον ἐξ ἀρχῆς οἱ πρῶτοι τὰς ἰδέας φήσαντες 
εἶναι" συνέβη δὲ ἡ περὶ τῶν εἰδῶν δόξα 
τοῖς εἰποῦσι διὰ τὸ πεισθῆναι περὶ τῆς ἀλη- 
θείας τοῖς Ἡρακλειτείοις λόγοις, ὧς ἅπάν- 
τῶν τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόντων. ῬΙοῦπ, 
Ἑΐπη, ἷν νἱ, 8. ν. ὅ8. Δ. ἥξει γὰρ πρῶτον 
ἀναβαίνων ἐπὶ τὸν νοῦν" κἀκεῖ πάντα εἴ- 
σεται καλὰ τὰ εἴδη, καὶ φήσει τὸ κάλλος 
τοῦτο εἶναι τὰς ἰδέας. Ἐπη. ἢ]. ἴχ. 1. Ὁ. 
356. ΔΑ. Νοῦς φησὶν δρᾷ ἐνούσας ἰδέας ἐν 
τῷ ὅ ἐστι ζῶον"---οὐκοῦν φησὶν ἤδη εἶναι 
τὰ εἴδη πρὸ τοῦ νοῦ. ΕΪ5 σου ρδγαπαάδ 
βυπῖ πα: μαθεῖ ΑἸοΐπι5 Ποοίήπ, ἘΪδῖ, 
Οδρ,. ἴχ, αἱ διπεη, αὐ ἔστο ροβίογιογοβ, 
Β0]0 ἰδέας ποιῖπο απτατ, Ἐβὺ νόσο Ὁδὶ 
αἰκεϊσυπηΐατ, ἑαιηηθλπι εἶδος Τ5, ἰδέα 
εονξαξῖο, βαϊ : ν΄. ον Ῥ]ατοἱὶ ἴῃ Ῥατγιοθηϊὰς 
Ρ. ὅδ. α. ἀρυὰ Αὐϊεῖοι, Μείδρῃ. χὶϊ, 4. 
Ρ. 218. Ἰ. 14. βοσυπάθτν δο5, 40} ἑά ρας 
τῶν πρός τι, τεϊαία, 6856 νοϊυπέ, ῬΉι- 
ᾶτοι, Ρίδοιε, ῬΈΑ]. 1. 10. ᾿Αριστοτέλης 
δὲ εἴδη ἀπέλιπε καὶ ἰδέας, οὐ μὲν κεχωρι- 
σμένας τῆς ὕλη" οὐδ᾽ ἐξ ὧν τὸ γεγονὸς 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ" κεἰς Θπὶπι ροβίγθπια ἱορο πῶ 
Ῥυΐθη Ρῖὸ νυϊσαῖο, ὃ ἐξ ὧν γεγονὸς τὸ 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ" 1. 6. Αὐϊδέοξεϊο5 (εἴδη καὶ 
ἰδέας) “ΟΥ πα δὲ βρϑοῖθβ ποῊ διιϑέμι ξ : πὸ- 
φεῦ αθὴ δα βἐπέμίξ α πιαξεγῖα βοραγαξαδιὶ 
ποθ ψφιαδὶ δὰ ἐϊ8 θα, σι ει ἔδοϊξ, 
ἐχρύεβϑα δϑβοηῖξ, ὅϑθθθοα Ερίδε, ᾿ν πὰ, Ρ. 
1580. ἰδέαν ἀσἤηις ἐαδηηιη, εἶδος 70᾽- 
μιάπι αὖ ραοηρίο διηεέαπι εἴ αὖ ατγεϊ θα 
ομενὶ ἐπιροβιἑαην: ἀἴστια ηδ5 Ἰοραίοτ α15- 
Ρυϊῆο, βεᾷ Ἰοησίοτ ὕτὸ ἰος ποβῖτο ἰοσο, 
ΟἸνπυριοάοτι5 ἴὰ ῬΒάοη, (οὐ, π᾿, Ρ. 
83ὅ. ὅτι ἐστὶ τὰ εἴδη" οὔτε φημὶ αἱ ἰδέαι, 
ἀλλὰ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ εἴδη" ΗΠ “πη τοἴου- 
πᾶ τοῦτα Θχθπι θαυ πὶ πιθηῖο αἰνῖπα : 
το ο, πα πηδ τ 5 τη ε8 πούοπθβ, Τά οπὶ 6χ 
Ῥτοεῖο, αἰσᾶσαο εοάθτη ποιηΐηδ εἴδη νὸς 
οδί γν, 40, οἱ 41. Βτονὶβ οἱ αἀἰβογίᾷ ὁχ- 
Ρἢσδῖο ἀτραπηθηίὶ ἀραὶ Βιοῦτφοιιη ὄχβίαϊ 
Ἑοϊον. ἢν. Ρ. 30. ἔπ. οἵ βοη, οἵ δά, 
Ἡθοόγοης 60. 3890. αὐδὸ αὐ νογδάνῃ ἀθβοτιρτα 
ὁβέ οχ ΤΠ) ἔγπιο, οἱ ἰΐοιη τοϊοσιογ Ὁ ΕΌΒΘΙΟ 
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τα οὕτω λέγεις, ὧρ οὐχ, ὅταν Σιμμίαν Σωκράτους φῆς 
μείζω εἶναι, Φαίδωνος δὲ ἐλάττω, λέγεις τότ ἢ εἶναι ἐν 
σῷ Σιμμίᾳ ἀμφότερα, καὶ μέγεθος καὶ σμικρότητα; 
Ἔγωγε. [. 117. ᾿Αλλὰ γάρ, ἦ δ᾽ ὅς, ὁμολογεῖς" σὸς 
τὸν Σιμμίαν ὑπερέχ εἰν Σωκράτους οὐχ, ὡς φοῖς βήμασι λέ- 
γεται, οὕτω καὶ φὸ ἀληθὲς ε ἐχεν! οὐ γάρ που πεφυκέναι 
Σιμμίαν ὑπερέχειν τούτῳ τῷ" Σιμμίαν εἶναι, ἀλλὰ σῷ 

μεγέθει ὃ δ τυγχάνει ἔχων" οὐδ αὖ ̓ Σωκράτους ὑπερέχειν 
ὅτι Σωκράτης ὃ Σωκράτης ἐστίν,β ἀλλ᾽ ὅτι σμικρότητα 
ἔχει ὃ Σωκράτης πρὸς τὸ ἐκείνου μξ ἐγεθος. ᾿Αληθη. Οὐδέ 
γε αὖν ὑπὸ Φαίδωνος ὑπερέχεσθαι" τῷ" ὅτι Φαίδων ὁ ὁ Φα;.-. 
δων" ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι ῥέγεθος ἔ ἔχει ὁ Φαίδων πρὸς τῆν Σιμ- 

βίου σμικρότητα: Ἔστι ταῦτα. Οὕτως ἄρα, ὃ Σιμμίας 
ἐπωνυμίαν ἔχεν. σμικρός. σε καὶ μέγας, εἶναι, ἐν μέσῳ ἂν 
ἀμφοτέρων, τοῦ μὲν τῷ μεγέθει ὑπερέχειν" τὴν σμικρό- 
τητὰ ὑπερέχων, τῷ δὲ 'τὸὰ μέγεθος τῆς σμικρότητος παρ- 

Ἰηΐ, Ῥοπαλὲ ΓΌ.--τῷ τοῦτ᾽ ΛΟΈΗΙΙ, εἴ οοῖτ ΒΞ, ταῦτ᾽ ΓΕ.--" ὁμολογεῖν (.---- τὸ οπιὶ 
1,.--- πω ΦΊ,5.--- τὸ Δ.---ἰ ἂν Δ.--δ ὅτι ὁ σωκράτης σωκράτης ἐστιν Τ', ὅτι σωκρά- 
τὴς ἐστίν 1,.---- 

-ἰ ἔχει ἐπωνυμίαν Τι.---ῦ χῷ Ργ Ξ', 
ὑπερέχειν α : 

Ῥγαρ. Ἐνδηρ. χὶ. 238, ρ. δ48, Ηοπιηὶ 
Ἰρίτατ εἰδῶν σοτηπιιπίοηθ τθϑ 510 1168 Ὁ 
Ὧ5 ΟΟρπιοπνΐπα ὨδΠΟβοιιαταγ, οἱ πος ἰοοο 
αἀϊοίξοτ, οἵ ττο πὶ ροταΐπο ΤΙΝ Ρ. 80. 
ς, εἴδη εἶναι ἅττα, ὧν τάδε τὰ ἄλλα με- 
ταλαμβάνοντα τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῶν ἴσ- 
χειν" οἷον, ὁμοιότητος μὲν μεταλαβόντα, 
ὅμοια" μεγέθους δὲ μεγάλα' κάλλους δὲ 
καὶ δικαιοσύνης, δίκαιά τε καὶ καλὰ γίγ- 
νεσθαι. ἰὐϊα, Εν τῶν εἰδῶν σοι τἄλλα 
μεταλήψεται. Ο.---τἄλλα φὴς τῶν εἰδῶν 
μετέχειν. Ἰθϊά. Ρ. 57. Α. ἔμοιγε κατα- 
φαίνεται ὧδε ἔχειν" τὰ μὲν εἴδη ταύτων, 
ὥσπερ παραδείγματα, ἑστάναι τῇ φύσει" 
τὰ δὲ ἄλλα τούτοις ἐοικέναι, καὶ εἶναι 
ὁμοιώματα' καὶ ἣ μέθεξις αὕτη τοῖς ἄλ- 
λοις γίγνεσθαι τῶν εἰδῶν οὐκ ἄλλη τὶς ἢ 
εἰκασθῆναι αὐτοῖς" ἡπχδπν Ἰοσυτα ϑιοθαιυβ 
ἴῃ ἘοΙυρ, ῬΌγΒ, Ρ. 30. Δρροπῖε, Ἐχ πὰς 
ϑαυΐδηι σοιηπιυ πίοπο 1685 τοθι8 βεηβὶ- 
ΟΠ θῸΒ. οἱ βἰπρυ! απ θυ5. νϑηὶϊξ σορποιθῃ 
1Π|υ5, ἐπωνυμία : ἀδ αυᾶ ἰπ Πα άοπα Ὁ 8 
Αἰ10], δ. 44. εἰ δ4. εὐ Ῥῃξβάτο ρ. 341, Β. 
Τούτων τῶν ἰδεῶν ἐκπρεπὴς ἢ ἂν τύχῃ γε- 
νυμένη, τὴν αὑτῆς ἐπωνυμίαν ὀνομαζόμε- 

Ῥμαί. 

παρέχων -.--Ῥ τὸ ΤῊ, τὸν γρ 0.--- τὸ ον ΓΛΟΕΟΉΠ,. 

οὖν Ἡ, ἂν Δ.---ἰ ὑπερέχεται ἘΠ.--οὖ τούτῳ ΦΟΔϑ.---ἰ ὅ ῬΡΝ οἷ 

--τ-Δ ὑπερέχοντος ἃ εἴ σοτγ 1'.--ϑ ἐπιφέχον 8, 
-- τὴν σμι- 

νον τὸν ἔχοντα παρέχεται. ἰυϊά. 846. Ἐ- 
868. Α. Ῥεῖ, 182, Εις ΡιΙοιπ, Ἐπῃ, 
᾿ἰϊ, νὶ. 17. Ρ. 319, Ὁ. υττ. 

ἴσχειν Μαηβ: ἼἬσχειν, ᾿Αττικῶς" 
ἔχειν, “Ἑλληνικῶς. Βεὰ |᾿ργατὶ βέθρ6 

ἔχειν βοτίρβοταε ρτὸ ἴσχειν. ὅς δρυὰά 
Χεη. Ονγτορ. ἴ. 1. 4. νυΐρο Ἰερίτυτ ἔχοι" 
56 'ἰπ Οοά, Α1Ε. βοτρίαπι 68: ΜΝ αἱ 1, 

4. 32. κατίσχων ρτὸ κατέχων. ΕἸΒΟΗ. 
8, 117. τὸ τὸν] Βη8. 3. τῷ τὸν μεγ- 

Ρθιᾶπι. Μοχ Αἰά. τὸ μεγέθει, ὃ τυγχά- 

νειν ἔχων. Β85. 1. 2. τὸ μεγέθει, ὃ τυγ- 
χάνει ἔχων. πια]ο. ΕἼΒΟΗ. 

οὕτω καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχειν 3] 8.6 δέΐανε 
γὸ υϑγα 86 τόηὶ μαϑέγε. Ὗ΄. Ψιρογ, ἀθ Οὐ. 
Ὥϊοε, [ἀν ρ. 32. οἀ. Ηεπε. Ἡξινν. 

ἐπωνυμίαν ἔχει---εἶναι] 1. 6. ὀνομάξε- 
ται εἶναι, ἀ6 ηυΑ βιτυοίατα νἱὰ, ποῖ. δὰ 

Ῥμοαίοι, 8. 45, Ηετοάοίῖ. ᾿ϊ. 44. ἱρὸν 
Ἡρακλέος, ἐπωνυμίαν ἔχοντος Θασίου εἶ- 
ναι. ΕΙΝ. 

τοῦ μὲν τῷ μεγέθει) ῬΠΟΥ Ιοοΐ Ῥᾶγβ5 
ἐυταίδ, 118. σοπϑετυσπάϑ νἱἀοίυτ, υἱὲ [6-- 

βαίυγ : τῷ μὲν, τῷ μεγέθει ὑπερέχειν, τὴν 

σμικρότητα, παρέχων" τῷ δὲ τὸ Ρ- 

1. 1, 96. 



φῦ 

Καὶ ἁ ἐχὼν ὑπερέχον." 

ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

μειδιάσας, "Ἑοικα, ἔφη, καὶ 

ξυγ γραφικῶς" ἐρεῖν, ἀλλ᾽ οὖν ἔγχει γέ σου" ὡς λέγω. Ἐξυν- 

ἐφη. δ. 118. 

ξαιΐ 

Λέγω δὲ" τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλόμενος. δό- 
σοὶ ὁ περ ἐμοί. ἐμιοὶ γὰρ φαίνεται οὐ μόνον αὐτὸ τὸ 

Ἀ δὰ 

μέγεθος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν᾽ ἅμα μέγα καὶ σμικρὸν εἰναέ, 

ον 
κρότητα γο.-- 
ἋἨἩμ. : πὼς "ς.--- 

τῆς σμικρότητος ὑπερέχον" ἱ. 6. δὶ ψιΐ- 
ἄεηι, φιοι πιαρ αἰ ἶπθ εὐναὶ διρογαῖ, ματα 
υἱαΐεηι ργδῦθηβ: ἰμεὶς ἀμξοϑνα ἡπας πὶξε- 
εἀἰπέμι, φικε ματυϊαξειη βιρογαί, ἰδ αδπὶ 
οοηϊθηιία: καΐογωπι Τὶ νου ϑιαίθν, ὑπε- 
ρέχων, ὕτὸ ρηοη παρέχων, ΑἸὰ, Βα5, 
αἰγάασιθ, Απδρρ. Εἰοϊθυδβ: δὲ ποῖπὶ 
Μπά, ΔΑ ΒΒ ΟΡ ΒΈῈ: δουρῖ, ἃ Β. 
(ὐὐπιατ. οἱ γ δεθῖο δίουϊα, ὰ ἀδηβ: ἄχ μν 
αμέρηα 60 «οι τπιαρηϊμαάϊπε μαγυϊέατειι 
ϑηροῦ δὲ 8 ρον ρτοϑϑιδ, ἀἰΠὶ (πιατσὸ ἐ {88} 
ϑόρὸ τπαρ τ ϊξπἀπεηι μανγοϊἑαξο βμρογαλ8- 
46. νυττ. 

τοῦ μὲν τῷ μεγέθει - ὑπερέχον) Ῥποτῖ 
μόγαμ πιοθθτο τυῦ μὲν τῷ μεγέθει ὑπερέ- 
χειν τὴν σμικρότητα παρέχων μοῖ 86 αυἱ- 
ἀδπὶ ορίϊτηι8 Θ81 δϑηβι5, αἰέεγίμα ἡπασηῖ- 
ἐμεἰἐνεὶ δι ρεγαμεία Ῥανοξ ξένε 8 μ»6- 
ὕδηδ; ἣν μοσίοήοτγο Ἀυΐθηι τῷ δὲ τὸ μέ- 
γεθὺς τῆς σμικρότητος παρέχων ὑπερέχον, 
ὉδῚ τϑρηϊ 0 θυ ρετγαῖ, ΠῸΠ Βα ροΓδίαΓ, 
ὨθΟ ποῃ Β6 ΗΠ αυλπι ᾿πορίθ ᾿ἰθγαΐυτη 
δὶ: νοοδθαϊατα παρέχων Ποὺ Β6η80 : αἰξενὶ 
τονῸ πιαρπὶἐ μα ΐπθηι ργώϑθηβ, φιίῦ (1}}1}}5} 
Ῥαγυϊίαξεηι οαϑιμοῦεί. [τὰ ἤδαὰθ ροιαἹ 
βουῖθοτο Ρ]δίο, ἤθαυ δ ΞΟΓ ρβῖββο δα 1ἰ- 
ὑγόγα ἰσοίαίανγ ναυϑίδν, υῖρρα ῥτγὸ 
Ῥηοιθ παρέχων Δυρ. Ταῦ, Ῥαᾶγ, Ἐπά. 
ΑἸ. εἰ 888. ἀδπὶ ὑπερέχων, αυοὰ ΡΠ αν 
πλαίαν!ὐ δροπίο διοριιαμθδ: ἀεῖπάς ἴῃ 
Αὐρ. Μὲς ἰεβαπίατ; τῷ δὲ μεγέθει τῆς 
σμικρότητος παρέχων ὑπεροχὴν, ψατ 4015 
Ρυΐϊοῖ ἃ ἰργαπὶ άπ ρτοΐθοια ὃ 1)θηΐαιθ 
ἃ νυἱραία βογιρίυτα νὰ αὐδηΐυτῃ ἀἶδοθ- 
αὐ ΕἸοίηὶ μὰς {τ π 5] 110, δὲ φείά θη ἐπ᾿ 
αὐη δον πιθάϊο μοβὶξιι8 αἰἐεγῖνϑ φιϊάθηι' 
»Ῥανυϊξαῖεηι πιαρπϊ ἀπὸ βιιμογαΐ, αἰξοΥὶι8 
τέτο παρ ηϊξάἑηϊ μαγυϊίαίς οοαϊξ, Ἦτο 
ΘρῸ βου νϑϑι ρα ῬΙ αὐοηὶβ ταᾶπυπι ῖο 
λυβέδυγαπάτη σου οῖο : τοῦ μὲν τὴν σμι- 
μρότητα τῷ μεγέθει ὑπερέχων, τοῦ δὲ (εἰς 
ἴῃ τῆᾶτρ, Β85, ὦ, ἰθβίθ ΕἸβοίιθσο δάβοτρ- 
βοαῖ Μεῖδθοιν. ) τῷ μεγέθει τῆς σμικρό- 
τῆτος παρέχων ὑπεροχὴν, αἰξονῖι5 ραγυὶῖ- 
ἐαίεμι γπιαρηϊέμἶπε (5) βμρθναῊ8, αἰξθ- 
τίν τενὸ πμιχηϊξμἰϊηὶ ρατυϊξαξεηι (ϑαδηι) 
Ξηρθρωηίπηι ργαδεηβ, δὶ νϑτὰ συμ]θοὶ, 

3 ὑπερέχειν Ἐ, ὑπερέχειν ἢ.---ὶ ραφ. Ἐς.---ῦ που ἘΡΔΛΕΠΎΦΕ, 
ν δὴ ΓΔΛΦΟΘΗΠ1,8.--ν δεῖξαι Δ.--ὶ ἐθέλειν ἸΓΞΥΟ : θέλειν ὃς. 

ὑπερέχειν, ηαποά 4185 οἰτὶ σοπῖεινο Ἰαπρὶ- 
τὰν, ἢν ν᾿ ον ἀσσυναῖῖνο ΠΟΠΒΙΓΆΪΤΌΣ υξ 
Βυπηρ. ἩΙΡροΙ. 1365. “Ὅδ᾽ ὅ σωφροσύνῃ 
πάντας ὑπερέχων, Ὁ] νἱὰ. ΝΑ οκ πη, σοι. 
δίορι, ἍΠ6 5, αὶ ἵν ρ. 1359, Ἐοάδιμαιθ 
"ηοο προέχειν ΧΟΠΟΡΙ,, Δπλ, ἱϊ, ὦ, 19. 
ἝνΣ μόνῳ προέχουσιν ἡμᾶς οἱ ἱππεῖς. 
Οὐπῖγη στρ, ἧι. 1.. 10, οὐδὲν ἡμεῖς ὑμῶν 
προέξομεν. ἨΈΙΝΡ. 

ἔοικα.---καὶ συγγραφικῶς ἐρεῖν] ἘῚ το5 
οἵ β0ηλα5. ροβίυ! δι! 1 ἢ π εἶν} ᾿χοτογϊ απ 
εἰρηκέναι νε] εἰπεῖν, εἰάξον βογὶρίυγιαπ 
γναϊΐοηπο εἰ πίδοθ, ποὺ εἰϊοί γι 5 6586. Ἐ6- 
ἔργίυγ οοάθαν, αν Βα ρου 5 ἐπίδειξιν ποιή- 
σωμαι κ. ὅ0. ἔπ, Βοη σοι δὰ ππόγϑιὴ ἀϊοθη- 
ΟἹ Οταΐοτυπι εἰ ΟΡ ἰβίατιπι, θη 8ι}01π- 
ἀθ ἱδηριῖ: ν. Ὁ. ἴῃ Οὐυτρῖα Ρ. 282. Ε. 
εἴποιμ᾽ ἂν ὥσπερ οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφό- 
μενοι" οἵ {πκῖυ5. ἴῃ Ρμαάτο Ρ. 449. Ὁ. 
--ολανθάνει σε ὅτι οἱ μέγιστον φρονοῦντες" 
τῶν πολιτικῶν μάλιστα ἐρῶσι λογογρα- 
φίας τε καὶ καταλείψεως συγγραμμάτων" 
κιτ Ὰ. ἴζᾶχυς δῆς Ορροβιτοπὶβ ἅσρι- 
εἰαι δὰ βοτίρίοτος ΟἸνη 5 τεΐεγε, ὙΥ̓χττ. 

ἔοικα καὶ ξυγγραφικῶς}) Ἐ ώεΟΥ ποβὲ 
τοὶ εογιμι αἰσίμγ 5 ἴῃ πιοάμηι, φεὶ εἰιᾶγο- 
ϑναρῖο (ξυγγραφῇ) οὐὐξηξ ; 68 παης ἀϊ- 
᾿ἰσϑπια θὲ. δοουταϊίοπο αἴσοσα οαρὶ- 
ΕἸδοιοτ, ξυγγραφικῶς ἱπιοτρτοίδίυτ ἐἐδέο- 
ΤΊ οι ΠΟΥ, ἰὰ ο586, πὶ ΟἸ]Πσεμζογ, 
ρυϊας ; ἰβέοποοϑ Εΐπν 58 Ρ6 πῖπν}8 α111- 
βεηΐε5 6556, [18 αἱ Θἰ18πι ΘᾺ ῬΘΥΒΘΟΌΔΏΏΓ, 
4: 6 τα] υἷβ ἱπι6 αὶ 0 1ρμβἰ8 ἰδοΐοτὶ- 
Ὀυ8 ροβοϊηῖ, ΠΕΙ͂Ν. 

ἔχει γέ που ὡς λ.] ΚΒο Αυρ. ΤῸΡ, 
ψυϊχο πὼς Ρ͵Ὸ που. ἤξινν. 

8. 118. Λέγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλόμε- 
»05}] 1... ὅτι βούλομαι. Ῥτοίαρ, ᾧ. 94. 
ὥσπερ καὶ ἐγὼ ἕνεκα τούτον σοι ἡδέως 
διαλέγομαι μᾶλλον ἣ ἄλλῳ τινὶ, ἡγούμε- 
νός σε βέλτιστ᾽ ἂν ἐπισκέψασθαι Θίς, 
Ἱποσεοί, ἃ. 32, Ταῦτα δή σοι, ὦ ἄριστε, 
ἕνεκα τοῦδε ἐμήκυνα, ὑποπτεύων σε----ὧδί - 
νειν τι κυοῦντα ἔνδον, Οδὶ νἱἀ, ποῖ, Ῥτο 
δὲ Αὐρ. δή. Ηξινὺ. 

θέλειν} Κ᾽ Θπιιβίῃιβ δϑὲ ὑβιβ, απὸ θέλειν 
τοῦι5. ᾿πδηϊπιατὶ ἐπ θα, Ηΐπο πὰ 
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ἀλλὰ καὶ σὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε" προσδέχεσθαι σὸ 
σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν" ὑπερέχεσθαι, ἀλλὰ δυεῖν" τὸ ἕτερον, 
ἢ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν ὅταν αὐτῷ" προσίῃ" σὺ ἐναντίον," 
σὸ σμικρόν, ; προσελθόντος ἐκείνου ἀπολωλέναι" ὑπομένον 

δὲ καὶ δεξάμενον τὴν σμικρότητα οὐκ ἐθέλειν" εἶναι ἕτερον 

ἢ ὅ πΈρ ἥν, ὡς Κι ἐγὼ δεξάμενος καὶ ὑπομείνας σὴν σμι- 
κρότητα, καὶ ἔτι ἂν ὃς περ' εἰμυί, οὗτος ὁδ αὐτὸς σμικρός 
εἰμ" ἐκεῖνο ̓ δὲ οὐ" τετόλμηκε μέγα, ὃν σμικρὸν εἶναι. ὡς 
δ' αὕτως καὶ τὸ σμικρὸν" φὸ ἐν ἡμῖν οὐκ ἐθέλει ποτὲ μέγα 

-- οὔποτε ΛΕΙῚ],.-- ἐθέλειν ὙΓΞΥ : θέλειν "ς.--- δυεῖν 1: δυοῖν "ς.---ῦ 
ἃ ὑπεναντίον 8.---- οὐκ ἐθέλειν 6.--- - προσείη Π' εἰ ρτ Κ1.--- 

-- ὃ οπι Δ.-- 

Θοοτδ 5. ἐπ Ῥιάσο Ρ. 338, (,, τὰ μὲν 
οὖν χωρία καὶ τὰ δένδρα οὐδέν με θέλει 
διδάσκειν" αὐοά 8111} ἱπιῖδ! βυπέ, οἱ 7α- 
᾿ἴδιι. Ἐρἰβὲ, ᾿ῖν. Ρ. 440. Β. κἄν γὰρ ἐθέλῃ 
μὲ διδάσκειν ἡ φύσις. ῬΊδιο Ῥαττηοπ, Ρ. 
64. Β. Ἀερ. ἵν. Ρ. 461. Ο, ταυτὸν τἄναν- 
τία ποιεῖν ᾽Ὲ πάσχειν κατὰ ταυτόν γε καὶ 
πρὺς ταυτὸν οὐκ ἐθελήσει ἅμα" νἱ. ν. 470. 
Ο. Ῥεγροόσᾶπι δαμίρυδεγυπε Βίοπὶ Ἐρὶ- 
ἴδρ!!. Ααἀοπὶὰ, 90. Οὐ μὰν οὐκ ἐθέλει" 
ΟῚ ΡΙΟΡΠΘ ναοί, πός ἐαπιδθη ποπ τὲ. 
ΑἸἱ4 ποιϊασαμπὶ ἀθ πος τ5ὲ δία ογ,  ἄνογβ, 
ἽΜ]1806}}. Ρ.43, Ῥονν}}, Οματίοη, Ρ, 429. 
Βδοιλαβ δὰ Χοπορθι. Ηϊοτοη, 1.30. ἡ υττ, 

οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν} Τία ἴσο ρῥτὸ οὐδέποτε 
θέλειν Ῥατ, πα ϊάθπια 8 πιοχ ρτὸ οὐδὲ θέ- 
λεὶν βογ ρϑὶ οὐδ᾽ ἐθέλειν, νο]αὶ ἀδῖπαάθ ἴῃ 
110 χ]8 οπηηΐθτι5 ἰορ ον οὐκ ἐθέλειν οἱ οὐκ 
ἐθέλει. Ἠξεινη. 

ὑπομένον δὲ καὶ δεξάμενον τὴν σμικρό- 
τὴτα] Πθο τϑίετυπίωγ δά ροβίθσϊιβϑ ὃχ 
ἀϊβ)υποιῖ5, εἴ οὐπὶ ε0 σοπεϊπυδπεδ βαηξ: 
σεγίθ ἴπ μᾶποὸ βθηϊθηϊίδπι δοοὶρὶ ἀδθοπί: 
αἰέονιόηι ἀθ ἀμοϑι8 ἀσομἐ : αμὲ ερὶξ οὲ 
εἰεοραϊέ, υϑηΐοπέθ εοπέταγϊο, βοϊϊἶοοῖ Ῥαν- 
υἱέξαίε : απ, σαι ὑοπερὶξ ουπίγαγειηι, 
ρετὶξ φαβρεουξαη8 εἰ βιιβοὶρὶεη8 ραν υἱἐαέοηι, 
πεὸ ἑαηιεν αἰἱια υὐἱξ 6886 φμαηι φιοὰ {π6- 
ταί. Ὑνττ. 

ὥσπερ ἐγὼ δεξάμενο5] μριπαάηιοάιιηι 
6860, φαῖι ραγυϊξαξοηι ϑιιϑοθρογης διιδέῖ- 
τευ πιημθ εἰ αἰἰδιο, ψαὶ βιαπ, ἑάξηι ᾿ϊς 
8π, Ῥαγυιβ 8ιηὶ, εἰμ αἀπέδηι ποὴ 8ιιϑἐ- 
ππῖέ, χμμην νιαρηαλη, δἰἐ, ραγϑμ 6886: 
ἐοάθης πιθάο δἔϊαγα ραγυια εἰ φιοι πο- 
ὑΐβ ἐπεϑί, ποπ υἱέ ππῳααηι να σηπτα Πετὶ 
οἷο, ϑ Ποῖ δἰϊυὰ οϑὲ βοογαίος ὅ ἔχων 
τὰ ἐναντία, τὸ μέγεθος καὶ τὴν σμικρότη- 

αὐτὸ 1,5. 
ὥσπερ ΤΟΙΣ, ὕπερ Δ. 

ο 
ἢ ἐκείνω Ἑ, ἐκείνω ΔΙ, ἐκεῖνος Ἅ{Π.---ἰ οὐδὲ ΓΟ, οπι ἍΠ.---ὖ δ᾽ οπι 

τα καὶ ἐπονομαζόμενος τῇ ἐκείνων ἐπωνυ- 
μίᾳ (εἴ. ξ, 564.) αἰδυά τὸ μέγεθος οἱ ἡ 
σμικρότης, ϑὲν6 ἐν Σωκράτει ἐνοῦσα 8ῖνε 
ἐν τῇ φύσει. (8. 119.} ϑοογαία8 5ἱ οοτα- 
ΡῬᾶτγϑίαγ ϑπηπιῖ δ, ρᾶγν]ταΐοπι 'π 86 ταοῖρὶξ 
Ῥᾶτγνυβηιθ ἢἥϊ, Ἀ1|}} ἰδπηθ ἴρβα τησΐαΐζιυβ, 
Βρᾷ ἔτι ὧν ὅσπερ ἐστὶ, οὗτος ὁ αὐτὸς 80. 
ϑοργαίεβ. Ναυοὶ πὸπ οβί, ἡσδιὰ παρ θὲ 
Αυς. «οτἱρίυτα πιθο--- τὴν σμικρότητα οὐ- 
κέτι εἰμὶ, ὅσπερ ε. ἤειΝ ἢ. 

καὶ ἔτι ὧν ὅσπερ εἰμὶ] ϑοηβυβ Ιοοὶ 
ἀοείάοταί, καὶ ἔτι ὧν ὅσπερ ἦν. δ νττ, 

ἐκεῖνο δὲ οὐ τετόλμηκε, μέγα ὃν, σμι- 
κρὸν εἶναι) ΠΙμὰ απέρης, χιύινι ἨΔ 
658δὲ, πο αἰιϑιι)ι 68ὲ, πΟΉ. βιιδέϊπαἑέ, μα - 

τωρ 6586. Βΐαηίδτα ἐς 5.5 σογοὶ τολ- 
μᾷν Θχαυϊδίίυ5 εβὲ : εἰ αυορά ἀς ᾿πηπίτηδ- 
εἰβ Ὀξιγρδίαγ, αἱ τποᾶο νἱ ἀϊπιὰ5 θέλειν ; 
δὲ φυοά, νυϊρο αμάθγῈ 5 ρηϊβοιπα, Ρουὶ- 
ἰὰγ ῥγὸ τϑὶΐθ, ροδϑεὲ μαΐΐ. ὅῖο Βερ. Ἰϊ. Ρ. 
422, Ἐ, ὃς ἂν μείνειεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ 
καὶ τολμήσειεν ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων. 
166. ἴχ. Ρ. 669. Ο. εἰ πατέρα ἀπέκτεινέ 
τις ποτὲ, αὐτὸν τοῦτο ὑπὸ τέκνων τολμῆ- 
σαι βίᾳ πάσχοντα ἔν τισὶ χρόνοις" ψαθηι 
Ιοοὰπι ἀρρουῖς βυ᾽ἀ485 ἢπ Τολμῆσαι" ὑπο- 
μεῖναι. ῬΙαυΐατοῖι. Ῥοτίο]δ Ρ, 156, Α, εχ 
Οοπιϊοο--- τὸν δῆμον οἱ κωμῳδοποιοὶ λέ- 
γουσι πειθαρχεῖν οὐκέτι τυλμᾷν----- Οὐπ- 
ἔεγαίαγ Οδίακετ, Αὐνθιθ, ΜΊβοο]]. ἴχ, ᾿. 
318. εἰ ΥΥ̓ οἰρίεμπῖβ. δὰ Ἄσοπι. ν, 7. αυὶ 
ταῦ τα Θχθιρὶα φοηρβεβδῖῖ, αοτυπὶ τηυτα 
αὰ δῆς σδββ8δπὶ πο Ρογπεηΐ. ὙΥΥ ΤΊ. 

ὡς δ᾽ αὕτω] Ἐεΐεπιαν δὰ ριβοθάθῃβ 
ὥσπερ; ὥσπερ δυΐοιη 510 ἀσυνδέτως δα- 
Ἰυποίυιῃ Ρ]υτθυ8 6 ῬΙδίοηαβ Θχθιηρ 5 δὰ- 
ἤχπιανὶ δὰ Τηεοίεί, δ. 706, Ῥίὸ ὡς δ᾽ 
αὕτως τιϑῖ6 Αυρ. ὡσαύτως. Ῥο] τς, Ρ, 

{τ ἢ], 97. 



τ, 108. 

ᾷ. δά. Ὑ 
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γίγνεσθαι οὐδὲ εἶναι," οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι 
δῖ δ τ ἦν ἅμα τοὐναντίον γίγνεσθαί τε καὶ εἶναι, ἀλλ᾽ 

ἤτοι ἀπε χεται ἢ ἀπόλλυται ἐν τούτῳ τῷ ἰγλμῶ μαρὸν 

[8. 119. Παντάπασιν, ὃ ἔφη ὁ Κέβης, οὕτω φαίνεταί μοι 
Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας---ὃς σις δ᾽ ἢ ἦν, οὐ σα- 
φὼς μιόμινημιαιι----ἸΠρὸς θεῶν, οὐκ ἐν τοῖς πρόσθεν" ἡμῖν" λό- 

γοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον φῶν νυνὶ λεγομένων ὡμολογεῖτο, ἐκ 
φοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ μείζονος, τὸ 
ἔλαστον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη εἰναι ἧδ γένεσις τοῖς ἐναντίοις 
ἐκ τῶν ἐναντίων; γῦν δέ μοι δοκεῖ λέγεσθαι ὅτι τοῦτον 
οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. Καὶ ὁ Σωκρά άτης παραβαλὼν" τὴν 
κεφαλὴν καὶ ἀκούσας, ᾿Ανδρικῶς, ἐφη, ἀπεμνημόνευκας, οὐ 
μέντοι ἐννοεῖς, τὸ διαφέρον τοῦ τε γῦν λεγομένου καὶ τοῦ 
τότε. τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο ἔκ τοῦ ἐναντίου πὶ ἄγματος 
τὸ ἐναντίον πρᾶγμα γίγνεσθαι, νῦν δὲ ὁτι αὐτὸ τὸ ἐναν- 
σίον ἑαυτῷ" ἐναντίον οὐκ ἄν ποτεῖ γένοιτο, οὔτε τὸῦ ἐν ἡμῖν 
οὔτε τὸ ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν γάρ, ὧδ φίλε, περὶ τῶν 

τ 

- 1 γενέσθαι 8.---τ οὔτε εἶναι ΓΔΦΟΈῸΤ,5, οὐδὲ εἶναι 
-- ἅμα ἦν Γα.--Ρ ἥτι 1.--ὦ μοι φαίνεται ΓΞΎΟ ..--- 

ὑμῖν ὃς.---ἰ νῦν ΓΟ.---α ἡ 

ΟΠ ΛΙ.---ὐ τῶν ἐναντίων τοῖς ἐναντίοις ᾧ.--- τοῦτο ὅτι ἘΥ.--- παραλαβὼν 08.-- 
Χ χσὺ μὲν Ἡ.--- ὅτι οπι ΓῈ.--- ἑαυτοῦ 1.--- ποτε οἵη Δ.---ῦ γέν. οὔτε ἐστι τὸ 1.---- 
5 τὸ ἀηία ἐν τῇ ὁπὶ ΕἸ.---ὦ ὦ ὁτῃ 1,, ὦ,..«ἐχόντων ον ᾧ.---ὁ φαμεν ΓΔΛΠΦΟΕΘΗΙΠ5 

ΛΟΕΗΠ..---Κ σμικρὸν καὶ τὸ Δ. 
1.--ὺ ὅτι ὃν 1, αἴτιον ΠΥ. 
᾿ πρόσθεν ἈΜΝΟΣ ἔμπροσθεν "ς.--- ἡμῖν ΔΦΟΙδ6: 

310. Ὁ). ὡς δ' αὕτως τὸ περὶ τὴν ἀνδρίαν 
γένος δρᾷ. Χοηορ!ν. Απδ8. ν. 6. 9. ὡς 
δ᾽ αὕτως καὶ ὁ Πιαρθένιος ἄβατος. Τ)επὶ- 
6 46 νοσυΐα δὲ ἑῃ ἢ͵5 ὡς δ᾽ αὕτως ροβὲ 
σπερ ᾿ἰἰἰὰ νἱά. αυξ ποίανὶ δὰ 8, 46. 

Ηξινο. 

ἐΐοηβ οοπβίαγα δγρυϊί, δῖοχ ῥτὸ τὸ δια- 
φέρον ἀπρ. τὸ διάφορον. Ἠξεικυ. 

ἀνδρικῶς, ἔφη, ἀπεμνημόνευκα:) Ἐὲ 
Βυ)8 δανεγδὶϊ, ἰπὰ ἀἰδβραϊαπαϊ αἰδογ ταὶς 
ποίαηα, 808 ἈΝ δβῖ ἰγομπΐρ, 
Μέεπομα τ. 17. Α. οὐδὲν κωλύει ἕν μόνον 

ἔτι ὃν ὅπερ ἣν] Ῥοποπάυπι ΣΕ ΤΡΙΒΙΝΕ 
ἴῃ πα ὙΠῸ Ῥοβὲ παθήματι. Ἶγυττ. 

ξ, 119. σθεν ἡμῖν] ἡμῖν ῥτὸ ὑμῖν 
οχ Αυψ. νῷ ἰοὶπ. ἀεάοτιας ἴδ Εἰβοῆ, 
ῬΙὸ ἔμπροσθεν Αὐυρ. εἰ Τυῦ. πρόσθεν, 
Ῥεγρείυ ἰϊυγοόγυπι ἴῃ 8 γΘΓΌ 18. νδτὶθίδία, 
6 τὸ ἴρ58 νἱή, ὁ. 41, 42, Ηξεινυ, 

ἐκ τῶν ἐναντίων ϑ6)θηχὶ νεγθα ὑπο- 
στιγμῇ ἃ ρτροοαά. αυοπίδιι [5 ἜΧρ ϊοα- 
ἴυγ Ῥτγετββιηι αὕτη. ἨΕΊΝ ΤῸ, 

λέγεσθαι ὅτι] 68. 2. λέγεσθαι τοῦτο, 
ὅτι τοῦτο. ὀροτᾶσαπι ἐπουτία, αἱ ΟΡΐπογ. 
ΕἸβοη. 

παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν] Ααπιοΐο οα- 
Ῥῖίε. ϑϑυτηπιββῖι8 δἰ ίου 116 Ἰοσαίωβ ογαΐ, 
ὅπη Βοογαίοπι ρᾶτιιπι δ᾽ ἴῃ Ἀγραμπηοπία- 

ἀναμνησθέντα, ὃ δὴ μάθησιν καλοῦσιν ἄν- 
ιν τἄλλα πάντα ἀνευρεῖν, ἐάν τις 

ἀνδρεῖος ἧ, καὶ μὴ ἀποκάμῃ ζητῶν. Ῥατ- 
πηθηΐα. ᾿. ὅδ, Ο΄. ταῦτα δὲ ἀνδρείως μὲν 
πάνυ ἡγοῦμαι πεπραγματεῦσθαι. ὙπορΙ, 
Ρ. 129. Β. ἀνδρικῶς πολὺν χρόνον ὗπο- 
μεῖναι, καὶ μὴ ἀνάνδρως φεύγειν---. 140, 

. ἀνδρικῶς γε, ὦ Θεαίτητε, μάχῃ. Ῥυ- 
᾿πεῖο. ρ. 171. 6. ΟἸνασπιίάθ ρ. 238. Ὁ, 
ΕΗ Ἶο Ρ. 272. Ε, Βερ. 11, Ἰῃϊς. Ὁ. 421. 

Ἰρραγοδο Ρ. 4. Β. ϊτττ. 
Ν ἄν ποτε γένοιτο] Αυρ. ἂν γένοι- 
τὸ ποτε.---οὐκ ἄν ποτέ φαμεν ἐθ. Τία ρῥτὸ 
60, φιοὰ πη πὰ. Ἰορίίυγ, φαῖμεν Ατιρ. 
Τυν. Ῥᾶδγ. Ῥμάσαϊα ἂν δα ἐθελῆσαι ρετ- 
εἰποῖ, Ηξινν. 
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᾿ ,ὕ Ἀ» ’ὔ " ;ὔ ᾿ ᾽ὔ Ε] Ἀ “,ΜἷΨν ’ 

ἐχόντων τῶ ἐναντία ἐλέγομεν, ἐπονομάζοντες ἀὐυτοῶ Τη ΤῸ 
᾽ ,ὔ -Ὁ Ἁ ν᾽ ͵ »,, οὐ» τ. 3 Ἀ 

γὼν ἐπτωνυμίῶ, νὸν δὲ σΈρι χειμὼν αὑτῶν ὧν εἐνοντῶὼν εχιεὶ Τὴν 
: 7 ν᾿ ; 
ετωνυμίαν τῶ ὀνουναζόμενα: 

φαμεν ἐθελῆσαι γένεσιν ἀλλήλων δέξασθαι. 

3 Ἀ 3.» ἴω) ᾽ ΕΙΣ “ . 

αυτὸ ὃ ἐκείν Οὐκ ὧὧὐν ΠΌΤΕ τι. ᾽ϊ, 98, 

[ἃ. 120. 
» ἣ ᾽ 53" 5“ 

Καὶ ὥμα βλέψας εἰςἷ τὸν Κέβητα εἶπεν,Ξ Αραὰ μή που, 
Ν 5 7 Ν 7 ἱ ᾽ὔ  » » ΓᾺ Φ " 

ἐφη," ὦ Κεβης, καὶ σέ τὸ τούτων ἐτάραξεν ὧν ὅδε εἶπεν; 
Ε] “" Γ Ε 

Οὐδ᾽ αὖ, ἔφη" ὁ Κέβης, οὕτως ἔχω" καί τοι οὐ τι λέγω 
ε ᾽ ,ὔ ὔ 

ὡς οὐ πολλὰ μὲ ταράττει. ἘΞυνωμολογήκαμιεν" ἄρα, ἢ 
δ᾽ Φ ξ » "- 7 Ὦ 7 ,ὔ τ “Ο . 5 ᾽ὔ 

ος, απλως ΤΟοῦΌΤΟ, μηδέποτε εν ΤΙον εὐυτῳ Ζ7Ὸ ἐνώτιον 
ΝΥ , ,ὔ ἐσεσθα.. ἹἸΠαντάπασιν, ἔφη. "Ἔτι δή μοι καὶ τόδε σκέ- ς. 55. Ὑ. 

ΝΜ 2 Ν ὔ ’ - Ἁ 
ψα;ι, ἐφη, εἰ ἄρα ξυνομολογήσεις. θερμυὸν τι καλεῖς καὶ 

’ ᾿ ΕΝ ῶχ » ὦ’ τ ᾽ 53 Ἀ " Ν 2» 

ψυχρόν; "ἔγωγε. ἾΑρ᾿ ὅδ περ χιόνα" καὶ πῦρ; Μὰ ΔΙ 

δε ΡΥ Ἅ : φαῖμεν "ς.--ἰἰᾷ πρὸς ἍΤΙ.--- ἔφη 8.---" ἔφη δὐᾷ ἘΓΔΛΟΕΟΘΗΙ, εἰ τὸ Ξ.---- 
σι οἷι Ἐ.---ὐ τοιούτων ἘῚ.---Κ οὐδ᾽ αὖ ἔφη ἘΥΦΟΙ,9 οὔτι σοῖτ Γ' εἰ γρ Π, ὁ δ᾽ αὖ ἔφη 
ἌΓΛΠΕΟΘΗΙ, ὁ δ᾽ ἂν Δ : οὐδ᾽ ἔφη -.---ἰ καίτοι οὔτι ΤῸ εἰ τὴρ Κ[, καὶ τοιοῦτόν τι ΕἸ : 
καὶ τοιοῦτό τι "ς.---ὦ ᾿ς Ἴ(ἘΥΎ.--- μηδέποτ᾽ Δϑ8.---ὁ αὐτῷ ΓΌ.---Ρ ἔσεσθαι τοδί Α]- 
ἴϑγιπι ἐναντίον ροπιης ὩΓΔΆΠΥΦΟΙ8, μοβὶ ρῥτὶυβ "ς.---ὰ καλεῖν ς΄ ---τ ἄρ᾽ ὅπερ ἘΠ 
ΔΛΕΦΟΕΘῊΗΠ,8: ἄρ᾽ οὐχ ὅπερ ὃς.---" χιόνα ἩΓΔΕΠΥΦΟΞΒ: χιὼν 'ς,---ἰ τόγε Δ.---- 

8. 1230. εἰς τὸν] ΤΌΡ. πρός. θδη6. Αἱ 
φἴϊδτα βΌ ργΔ ὁ. 8. εταὶ βλέψας εἰς τὸν Κρί- 
τωνα. Μοχ ΔΑυρ. μή που, ἔφη, ὦ Κ. καὶ εἰ 
σέ. Τυῦ. μή που, ὦ Κέβη, ἔφη. ΕἸβοη. 

οὐδ᾽ αὖ, ἔφη ὁ “ Ομ ΑἸάο δίερ!ν. 
Οπι δ ρατιϊοα τὴ αὖ, αυᾶπι 6 48. 2, εἱ 
Αὐὔρ. (Δ4Ἃ6 Ῥάτγ.) Ἰἰίδθιψαθ ὁ Τυῦ. υδὶ 

. δοτὶρίυστη ὋὉδ᾽ αὖ, τοϑελιυϊε Ἰατα ΕἸΒΟΙΘΓ, 
Τὰῦπ Ταθίηροηβὶβ βοτιρίυγα ἐπ β΄ Π0}1}5 
αύοχιθ πιοπιογαίατ, Βοθοπάυπ), Οὐκ αὖ, 
οὐ ὰϊ βυρτα 8, ὅ8. αἀϊσεθδίυνγ καρτερώτα- 
τος ἀνθρώπων πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λό- 
γοιῖς, (6068 ποὺ γυτβυ8 ᾿ΐδ 86 ἀἰοσδὶ δῇϊϑε- 
ἴμπι, πο ἄθηυο Ση]ΘΟξα πὶ 51 0ἱ ΒΕΤΌ ΡΟ] τη, 
Νϑι οὐκ αὖ οὕτως ἔχω οβι οὐκ αὖ τετα- 
ραγμένος εἰμί. ἃ. 98. καὶ τότε θαυμαστῶς 
ὧς ἐπείσθην ---καὶ νῦν ἐμμένω ὡς οὐδενὶ 
λόγῳ. Καὶ μὴν, ἔφη ὁ Ξιμ. καὶ αὐτὸς οὔ- 
τως ἔχω. ἸΤι γιά. 8. 24. διὰ τὸ σφόδρα 
προσέχειν τὸν νοῦν τοῖς λεγομένοις" δῆλος 
δ᾽ ἦν καὶ ὅτε ἠκροᾶτο, οὕτως ἔχων (ἰ. 6. 
σφόδρα προσέχων τὸν νοῦν τοῖς λεγ.). 
7Ζατα τϑϑιλιυξα ἔτεος νοςαϊα δα σοσίδπι, πἰϑὲ 
[81}1ὸὁγ, διυιθηἀαϊςζοπθαι πος νϑτθογυχα 
βαθβεχιθηιίαπι καὶ τοιοῦτό τι Ἀέγω, ὡς 
οὗ πολλά με ταράττει. Ἰιεροπάμππι ορὶ- 
ὨΟΥ͂, Καίτοι οὗ τοῦτο λέγω, ὡς οὐ πολλά 
με ταράττει, σμαηφιαπι πον ἩΘρΡῸ, πρμϊξα 
η86 ἔμγϑαγε, αἰϊα5 τὴ ἱπογθα αλυσῃ, 6586 οἱ 
δύσπειστον ἰνοιπίποπι. Αἰσαθ ᾿υΐὰ ΘΡῸ 
ςοιτεοίζοπὶ ἰοουπι ἴῃ ρ5ο ἑσχία ἀράϊββοιι, 

πὶ αἰϊχαϊά ἰαπιθ δάδιας δ Ἰδοίοτιβ δηΐπι- 
πὶ ὀχρίδηάσπι τοαυϊσογείαγ [ἢ 15 
οπΐπὶ Οὐκ αὖ---οὕτως ἔχω δτυμξ αυἱ νῦν 
δηΐθ οὕτως ἀδβίἀεγοπί ; οεγίθ ἴῃ δθηη. 
ὡς οὐ πολλά με ταράττει ροβῖ με δαάϊίο 
ν6] ἀεὶ νοὶ] μοίζὰ5 ἑκαστότε ὩὉΡΤΘ ΘρῸ οδ- 
τθο, Μοχ Τυρ. ἑαυτῷ τὸ ἐναντ. ἔσεσθαι. 
ἨΕῚΝΡ. ᾿ 

ἔτι δή μοι καὶ τόδε] ΟἸγρ. Καὶ εἴδη 
παρέλαβε καὶ τὰ συνουσιώμενα εἴδεσι, 
ἵνα μὴ διαφύγοι τὰς ὑποθέσεις ἡ ψυχὴ, 
εἴτις ἁπλῆν ζωὴν ὑποθοῖτο, καθάπερ τὰ 
ἁπλᾷ εἴδη, τὸ αὐτὸ θερμὸν καὶ τὸ αὐτὸ 
ψυχρὸν, οὔτε οὐσίαν μετὰ ζωῆς οὐσιωμέ- 
νην, καθάπερ τὸ πῦρ μετὰ θερμότητος οὐ- 
σίωται. ἕοπϑτ. 

θερμόν τι καλεῖ:] 8:1. Ἐογβίεσ, οἱ 
ΕἸἰβοίιοτ, τϑοῖθ : δὲ ἰδῦθπέ οπηπεῈ5 Πὐτὶ 80 
1115. βάθη, δὲ ποβίπ οὔῦπθβ, ϑχσθρίο 
γοποίο ΒΒ. αυἱ οὐ βιεριδπο καλεῖν 
Ργβῦεὶ. υττ. ἴθπυβ Βιερμδηυϑ βίη- 
σογϑηὶ ἰδοοπεοιῃ 118 ρογνθγίξ, ξυνομολο- 
γήσεις θερμόν τι καλεῖν. ΗΕΙΝ. 

ἄρ᾽ ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ 3] [τὰ Τὰ, 
οὐτὰ ΕἸοῖπο, Νμηι ἑαπφμαμι πίθεηι αι 
ἐρπθηι 3} ΑῸρ. ἄρ᾽ ὕπερ χιὼν καὶ πῦρ; 
γυϊρο ἂρ᾽ οὐχ ὅπερ χιὼν καὶ πῦρ ; ἴῃ φυὶ- 
θὰ οἰϑὶ ποιϊπδίῖνυβ στδτηπιδῖοθ [6 ρ1- 
θὰ8 ταραρπαῖ, νυϊσαίδπι ἔπη 6 Πα 5.10 ΣΔΟΓΟ 
ἀοίοηαὶϊε Εἰϑοῆεπιβ, ἤξιν. 
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ὕ ἢ ; ΙΝ ὔ Ἀ Ἀ Χ Ἀν 6 7 

οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ᾽ ἕτερόν τι πυρὸς τὸ θερμὸν καὶ ἐτερὸν τι 

γόνος" τὸ ψυχρόν; Ναί. ᾿Αλλὰ τόδε γ᾽ οἶμαι δοκεῖ 
“ “ Ἁ ’ [ 

σοι, οὐδέποτε χιόνα γ᾽" οὖσαν, δεξαμένην τὸ θερμνὸν, ὡς περ 
ἿΨ ἤ ᾽ ἡ Ω 

ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, ἔτι ἔσεσθαι ὃ περ ἦν, χιόνα καὶ 
“- “» ἃ ξ ΄-ῬὋ 

θερμόν, ἀλλὰ προσιόντος τοῦ θερμοῦ ἢ ὑπεκχωρήσειν αὐτῷ" 
ΔΙ: " ,ὔ τ σιν ἈΝ ““ 3’ 7 

ἢ ἀπολεῖσθαι. Πάνυ" γε. Καὶ τὸ πὺρ γε αὖ προσιον- 
“ωηΝ π »"ο. “ " ». »" 7] 

τος τοῦ ψυχρου αὐτῷ ἢ ὑπεξιένω: ἢ ἀπολεῖσθαι, οὐ μέντοι 
Ν Ἶ 4 

ποτὲ" τολμήσειν" δεξάμενον τὴν Ψψυχρότητω ἔτι εἰναι ὃ περ 
“ “» 

-" ᾿ὴ ’ 

ἥν, πῦρ΄ καὶ ψυχρόν. [8. 1421.] ᾿Αληθη, ἔφη, λέγεις. 
" - ’ 

Ἔστιν ἄρ᾽, ἦ δ᾽ ὅς, περὶ ἔνια τῶν τοιούτων, ὥστε μὴ μόνον 
Ω -" » “““ν ἢ . ᾿ 

αὐτὸν τὸ εἶδος ἀξιοῦσθαι τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος εἰς τὸν ἀεὶν 

υ γ᾽ αὐὰ Φ5.---" αὐτὸ ἜΞΠΥ.---ν πάνυ,. ἀπολεῖσθαι οπὶ ΛΟῊ]], εἰ ΡΓ Ἐ.--ἰ ποτε 

ὁπὶ ᾧ5.---" τολμήσειεν μὲ 3{.---ὦ πῦρ οπι 1.---ὃ ἑαυτοῦ ΓΔΛΠΦΟΕΘῊΠ1,.--" ἀεὶ οἱι 

οὐδέποτε χιόνα οὖσ Νιπηπαπι πὲ- 
τοι, φιαηιά δα πὶα αἰξ, τεσορίο δαίογε, μέ 
απίε αἰαῖγαιδ, ααἰιις, φιριί ὁραξ, πίθϑηι 
εἰ εὐϊτάνσα βίμιιὶ Γαΐναηι. Δ τθα ὥσπερ 
ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (ξ. 118.} ἐλέγομεν δι 
Ἰοφυθπαϊ πος ροπυβ δεξαμένην τὸ θερμὸν 
τεϊογιπίιγ, ΠΕΙ͂Ν Ὸ. 

δεξαμένην] Τϑρὸ δεξομένην ἴπ διζατο : 
αὐ Ἰορθπάυπι ἀοσοπὶ νοῦρα ἔσεσθαι εἴ 
ὑπεκχωρήσειν. ΘΈΒΠΑΝ. 

πάνυ γε---ἢ ἀπολεῖσθαι) Οηῖβ58 βυπί 

ἴῃ Αὐυρ. ΕἸβση, 
τολμήσειν)] Τὰν. τολμήσειε. Ατ  π- 

δηϊιῖνιιβ τολμήσειν φεπάεί, υἱ ᾿πῃπιανὶ 
Βα οτϑ πιρ τι τ] ὑπεξιέναι, ἰ). 6. ὑπεκ- 
χωρήσειν, εἰ ἀπολεῖσθαι, ἃ ψοΥθὶβ δοκεῖ 

σοι. ἘἸΒΟΗ. 
᾿ς δ. 12]. ἔστιν ἄρα---ὥστε] ϑορῆι, Ῥ"]- 
Ἰοοῖ. 666. ἾΑρ᾽ ἐστὶν ὥστε καγγύθεν θέαν 
λαβεῖν--- , Βιπηπίογαας Ἰβοσγαῖ, ΔτοὩ]- 
ἄδιυ, ρ. 1234. Δ. δίερι. Εἰ δὲ πολλάκις 
γέγονεν, ὥστε καὶ τοὺς μείξω δύναμιν 
ἔχοντας ὑπὸ τῶν ἀσθενεστέρων κρατηθῆ- 
ναι,---τἰ θαυμαστὸν εἰ καὶ τὰ νῦν καθεστῶ- 
τα λήψεταί τινα μετάστασιν ; ἨΕΙΝΡ. 

αὐτὸ τὸ εἶδο-ς--- μορφὴν ἀεὶ) Νοίοίατγ 
ΔἸ᾿Ὸ5 νϑγθ ΟΥΌτι ἀβὰβ: 400 εἶδος τὖ ππὶ- 
ψοΥ98}}ὰ5 Πα οΊΌτ, μορφὴ ταΐπι}Β ἀπῖνοΓ8- 
416, οἱ αὐδβὶ σοιητηυπῖο τοῦ εἴδουΞ" νε]- 
δ πι Υ 8 ἐμηραν, εἶδος αἰοίτυτ, ἐγία 
δαΐοτῃ ἢΠ1υ5 μορφὴν ᾿ιαθοτΘ. [ἢ 00 ἦρ88 
Ὧδο ἰπ ἀϊβραίαιίοπε Ῥ]αΐο νατϊαῖ, ταοχ ᾧ. 
56. ἐγία ποτηϊπᾶπα ἰδέαν : ἐρηραγεηι πῖ- 
γιθνιηα, μορφήν. Ῥ]οϊπα5 ἀς Ῥυ]ομΠία- 
ἀἴηθ, τευ δἰ προ ]δυῖ 5 ἱπιροη τα ΡΥ 
σοταπιιϊοηθην οὐτῃ ἰάθα ΡΟ υ τυ αἴ Π18, 
Ἐππ, ἷ, νἱ. Ρ. ὅ2. Α., πῶς δὲ καλὰ κἀκεῖ- 
να καὶ ταῦτα; μετυχῇ εἴδους φαμὲν ταῦ- 

τα. πᾶν γὰρ τὸ ἄμορφον, πεφυκὸς μορφὴν 

καὶ εἶδος δέχεσθαι, ἄμοιρον ὃν λόγου καὶ 

εἴδους, αἰσχρὸν καὶ" ἔξω θείου λόγον" καὶ 

τὸ πάντη αἰσχρὸν τοῦτο" αἰσχρὸν δὲ καὶ 

τὸ μὴ κρατηθὲν ὑπὸ μορφῆς καὶ λόγου: 

οὐκ ἀνασχομένης τῆς ὕλης πάντη κατὰ τὸ 

εἶδος μορφοῦσθαι. ΛΑτεῖοι, Μείαριν, ἦν. 

4. φύσιν ἴπ ἰ15 Ροπὶξ, ργοπυποϊδι5---οὔπω 
φαμὲν τὴν φύσιν ἔχειν, ἂν μὴ ἔχῃ τὸ εἶδος 
καὶ τὴν μορφήν. ϑίοθει! Εεϊορ. ῬΌΥ5. ᾿ς 
80. ἱπδίριβ Θχρ! οδῖϊο, οχ Ἐυάοτο σδάο- 
ταῖτο, αὐ ν᾽ἀείαγ, ἀσβοτιρία : Πυϑαγόρας 
τὰ λεγόμενα εἴδη καὶ τὰς ἰδέας ἐν τοῖς 
ἀριθμοῖς, καὶ ταῖς ἁρμονίαις αὐτῶν, καὶ 
τοῖς καλουμένοις, γεωμετρικοῖς ἐτίθετο 
ἀχώριστα τῶν σωμάτων. Ταύτας δὲ τὰς 
ἀρχὰς ποτὲ μὲν εἶναι φησὶ ᾿Αριστοτέλης 
δύο, τὴν τε ὕλην, καὶ τὸ εἶδος, ὃ καὶ μορ- 
φὴν καλεῖ καὶ ἐντελέχειαν, καὶ τὸ τί ἦν 
εἶναι, καὶ οὐσίαν τὴν κατὰ τὸν λόγον, καὶ 

ἐνέργειαν" οὕτως αὐτῷ πλούσιον καὶ πο- 
λυώνυμόν ἐστι τὸ εἶδος" τοσούτῳ μὲν οὖν 
διαφέρειν τὸ εἶδος τῆς μορφῆς, ὅτι τὸ μέν 

ἐστιν διῆκον διὰ βάθους, ἡ δ᾽ ἐπιπολαίως" 

καὶ ἡ μὲν παραπλήσιος λευκότητι κατὰ 
τὴν ζωγραφίαν, τὸ δὲ περὶ τὴν τοῦ γά- 
λακτὸς οὐσίαν" ταυτὸ δὲ εἶδος Ἀέγεται 
καθ᾽ ὅσον τὸ μὲν εἰδοποιεῖ, τὸ δὲ διαμορφοῖ 
τὴν ὕλην" αἀὐυόται ροβίσθπηα βὶσ ΘΠ Θῃ- 
ἀαπάα νἱάθητυτ--- ζωγραφίαν, τὸ δὲ χροιᾷ 

7 γάλακτος κατ᾽ οὐσίαν" ταυτὸ δὲ --- εἰ- 
δοποιεῖ" τὸ δὲ μορφὴ, καθ᾽ ὅσον διαμορφοῖ 
τὴν ὕλην" ἴ. 6. οἐὲ μορφὴ φιῖΐάεπι δἰμε 8 
ε8ὲ αἰδοιἐπὶ μἱοξατε ΡῈ βιιρεν ἢ οΐεηι ἰπ- 
ἀποῖε : εἶδος αμέονα ἐαοίδ, ῬΘΥ 88 ἐθέληι 
αἰνειίποηι μαδοηεῖ: οὲ ἐκος ἑΐοπι ὁοοσαίμν 
εἶδος, φιῖα σογρονα αὐ ϑροεῖεηι τραϊρὶξ ; 
παοογηια, φιῖα ςογρονα ξογυκαί. ὅρα Α τίς 
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χρόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλο τ᾿ ὃ ἔστι, μὲν οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ 

τὴν ἐκείνου μορφὴν ἀεὶ ὅφαν περ . ἔτι δ᾽ ἐν τοῖσδε ἴσως 

ὄσται σαφέστερον ὃ λέγω. τὸ γὰρ περιττὸν ἀεί που δεῖν 

τούτου τοῦ ὀνόμνατος τυγχάνειν, ὃ περ νυν λέγομεν: ᾿ οὖ; 

Πάνυ 7: ἼΑρα μόνον τῶν ὄντῶν, τοῦτο" γὰρ ἐρωτώ, ἡ 
καὶβ ἄλλο τον δ᾽ ἔστι μὲν οὐχ, ὅ περ τὸ περιττόν, ὅμως. δὲ 
δεῖ αὐτὸ μετὰ σοῦ ἑαυτοῦ ὀνόμωτος καὶ τοῦτο καλεῖν ἀεί, 

διὰ τὸ οὕτω πεφυκέναι ὡστεὶ τοῦ! περιττοῦ μηδέποτε ὁ ἀπο- 

λείπεσθαι; λέγω δὲ αὐτὸ εἶναι οἷον χαὶ ἢ τριὰς πέπονθε 

καὶ ἄλλα πολλά. σκόπει δὲ" περὶ τῆς τριάδος" ἄρα οὐ 

δοκεῖ σοὶ τῷ" Τε αὑτῆς ὀνόματι ἀεὶ προσαγορευτέω εἰς 

ΓΕ,-- τῷδε ΛΟΈΗΠΙ,. 
᾿μοχ καὶ ἄλλο τι) ΓῸ, 

ὃ γ.-- 

δἰ β εἶδος αἰνοβαμι ἃ ]αϊοηπῖςο, μὲς 
ΒΟ ῬΟΙΒΘ α θσ,, Αὐἱ θυ Βοηῦρ σϑυδ- 
β1. μαπίηοὶ Ῥ]αΐατοι. (6 Απτηΐ ΟἸοαῖ, 
ἴῃ Τίμναο, Ρ. 1018, (ὐὉ, αὐτός τε γὰρ ὃ 
κόσμος οὗτος, καὶ τῶν μερῶν ἕκαστον 
αὐτοῦ συνέστηκεν ἔκ τε σωματικῆς αὖ- 
τοῦ οὐσίας. καὶ νοητῆς ὧν ἡ μὲν ὕλην 
καὶ ὑποκείμενον, ἡ δὲ μορφὴν καὶ εἶδος 
τῷ γενομένῳ παρέσχε' καὶ τῆς μὲν ὕλης 
τὸ μετοχῇ καὶ εἰκασίᾳ τοῦ νοητοῦ μορ- 
φωθὲν, εὐθὺς ὁρατὸν καὶ ἅπτόν ἐστι" ἢ 
δὲ ψυχὴ πᾶσαν αἴσθησιν ἐκπέφευγεν" 
1θ1ὰ. ν». 1022. Ἐ. Εὺ οχίτα ἰοὺ 8ἃΣ- 
συχπδηζοτ Ἰαπροπίιγ: νὶ ον. 1)06 Οὐμι- 
ἡ, Νοῖ, δᾶν. Βιοῖς, Ρ. 1064. Δ, τὸν 
᾿Οδυσσέα---μεταβαλεῖν εἰς θηρίου μορφὴν 
τὸ εἶδος" '. ὁ, {᾽|χ886πὶ ἐὰ ποπιῖηῖδ βρύοὶο 
ἡπ ὑταιῖ ἰογιαπὶ πανὶ, Ἀταῖο Ρ. 1035. 
Ἐς τὴν μορφὴν καὶ τὸ εἶδυς δοκῶν κατέ- 
χειν. λαμ. Ναῖ, Απήηι, ΠἸ, 29, ἀμεί- 
βειν τὰ εἴδη εἰς ἀνθρώπου μορφήν" 8ιιαπι 
ϑρευΐεηι σοηυογίον 8 ἐπὶ ποπιὶπΐβ ΠΟΥ απ. 
γυττ, 

τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος] Αὐυρ. τοῦ ἑαυτοῦ 
ὀνόματος, ῥτοθαμπίο ΕἸβοιοτο, Αρδβυτάα 
Ῥῥχγοίφοίο βου θηξία, 5 ποὺ ἀϊσοτοίγ, πῸπ 
ἴοι. σΘΠῸ8 ᾿βδῦ ΒΌΘΠΙ ΠΟΠΊΘΠ ΒΘΙΏΡΕΟΥ 
οδζίποτο, βεα οιΐδιῃ αἰϊυά αἰϊαυϊα, Ηος 
ἀἰοῖς βουίρίοσ, ἤθη πιο ρ6πι8 1ρ511Π) 
5θί μετ, 566 εἴδη δἰϊυὰ αυϊα δοάθμι ἰπι- 
ΒοΠ  ποπιῖπθ (50, 00 βΚοηὺβ ἢ πα »}} 
ΘΠ τηρᾶο τὸ περιττὸν ποθὴ ΠΆΡοτα τοῦ 
περιττοῦ, κδἀ ἰάθιῃ Θἰΐδπι ἐεγηϊοηόπι ἐα- 
ῥενε. Ἰρίταν ππῖσθ ἢ, 1. νόππη τοῦ αὐτοῦ, 
ΔΙΙδαῸ δ ῸΧ οϑὲ ταίῖο ἴπ [5 ὅμως δὲ δεῖ 
αὐτὸ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος καὶ τοῦτο 
καλεῖν ἀεί. Πειν, 

Ε ὥστως, ἱπ τὴρ οὕτω πῶς, Η.---ὖ ὥστε καὶ τοῦ 1,. 

--ὐ δεῖ πον ᾧ5.---ε ὄντων ἢ καὶ ἄλλο τι' τοῦτο (ΠΟ ΟΠ 5515 
-ἰ ἢ οἷυ ΓΌ.---Ε καὶ ον 11, οἵ μγ ΞΕ.--- δ σι: καὶ ἄλλο τι: 

[ 
-- δὲ ΛΠΦΟΕΟΘΗ͂Ι, δὲ 7, 

ἐν τῷδε] ὅς σὰν Αυρ, εἴ Ῥαγ, 85, 
2, αἴηνο ΕἰἸοίηβ ἐς ῦς νοτίρηβ, Πὸ 
μἶν οἵ ἱρπο ἰσσυῖιβ βοστγ, 18. ἀπππῈ δα- 
αὐϊ ὀχριρί απ τοῦ περιττοῦ. Δ αΙρο ἐν 
τοῖσδε.--- ὅπερ νῦν λέγομεν 560, τὸ περιτ- 
τόν.--- οἷον καὶ ἣ τριὰς 1 πέπονθε. ϑυρδιάϊ 
εἶναι. Τα Αὐς, σκόπει δέ, εν, 

ἄρα μόνον Αυμ. ἔτι μόνον. τιλ]ο, ΕἼΒΟΗ, 
διὰ τὸ οὕτω--- μηδέποτε ἀπολείπεσθαι] 

ῬΊαῖο ϑοιῖθοτθ Ῥοΐϊαΐδβοι, διὰ τοῦ εἴδους 
τοῦ περιττοῦ μεταλαμβάνειν, Ἰι. 6. φυΐα 
ἐν ἐαπὶ οααὶὲ ποξῖο πιιπιονὶ ἵπιραν ͵8. ἘΊΒΟΗ, 

αὐτῆς ὄνομ.} ϑοπθορίαιι αὑτῆς, ἀαυπι 
1 6] ροπάυτη 811 τῷ ἑαυτῆς ὀνόματι. 
Μὸχ ροβὲ περιττοῦ τ 8 ἢ ἴτα ἱπίθγρυῃβογθ, 
ἰὸς πιοάο, καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ 
ὅπερ τῆς τριάδος. Ἰὐχιδίλπιο δαΐηι ὅπερ τθ- 
ἴοττο ὄνομα : τὐ αἰοαξ τΟγηλτίαπι πυϊηθγαπι 

ΠῸῚ ΒΟΪυ 1 Β00 806 θὴρ 8 Γ18 δ πὶ ΠΟΙ ηΘ 
6856. Βρρε ϊδινήυπι : αἀὐυαμν]5. Πΐσ ἰπηρᾶὰς 
ποπ 511 1ἀ6π) σαοα ποπῖθπ (οτιατ, {τ 
80 ἴῸ ΠῚ βρη βοδγοίαγ: Δ ΠΩν 5 ἐπ ΡΥ ποῖ 
16πὶ 51 αυοά, (ΘΠ δ ἃ5 : ΒΟΥ Ομ ἢ ἔυϊδ- 
βοί οὐχ ὕπερ ἡ τριάς. Ἡυπο ἰᾶπιεπ 56ῃ- 
8: 5εαυΐίιγ οἱ ΕἾο, ταἰπϊιμθααα 80 ἐὺ ἀθ 
400 ρίτας δϑί ἈΠ π08, ΞΤΈΡΗ, 

[τὰ οὐδ Ασιδεῖρ, εὐ ΕἸοΐπ, οὐ] πο 
ΨΟΙΒΙΟΠΘΙ 560. βιιπιι5, ΕΌΕΒΤ. 

Ριὸ αὐτῆς ἀε αὑτῆς, υἱ Ξοθοπόυται 
͵8}} δι Ρ}ν. τιοηιθτγαῖ, Μὸοχ νυϊμὸ οὐχ 
ὅπερ τῆς τρ. Αὐὖυἱΐ βοηδὲ ἀδθυῖῖ ὄντος οὐχ 
ὅπερ ἡ τριάς (ἐστιν), πξ, αἱ φαὐτάϊπηι8, 
ὄντος οὐχ οὗπερ τῆς τριάδος, οδάριῃ ἔθ σθ 
βιγιοίαγα, α1 ἔπηρ τα 8 ἔγθαιθπβ 6βὲ ἴῃ 
νϑεῦο οἷος, νοϊιε Ἱμπισγὰ, νὴ. 91, πρὸς 
ἄνδρας τολμηροὺς ὄντας οἵους καὶ ᾿Αθη- 
γαίους. νυ. 

:. 104, 
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ναι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος" οὐχ, οὗ ̓ περ τῆς τριάδος: 

ἀλλ᾽ ὅμιως οὕτω πως πέφυκε καὶ ἡ πριὰς καὶ ζ  πεμαστὰςν 

καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας, ὥστε οὐκ ὦν" ὅ τερ τὸ 

περιστὸν ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστὶ περιττός. καὶ αὖ τὰ δύο 

καὶ τὰ" τέτταρα καὶ ἅπας ὁ ἕτερος. αὖ" στίχος. σοῦ ) ἀρι- 

θμοῦ οὐκ, ὧν ὃ περ σὸ ὦ τιον, ὅμως ἕ ἑκᾶστος αὐτῶν ἄρτιός 

ἐστιν ἀεί. ξυγχωρεῖς ἢ οὔ; [8. 124,]} Πῶς γὰρ οὐκ; 

οἵὰ ΓῚ, : δὴ "-ς.---ἰ τό Δ.--τῦ περιττοῦ γε ὄντος Γ.---ἢ οὗπερ Ἡοϊπάοτγῆϊδ: τ] 
ὅπερ.---. πως οἷὴ ΓΌ.---Ρ πεντὰς ΔΛΦΕΗΙΒ οὔπὶ σον Π εἰ τὴρ Ἵ(. -- ἅπας στίχος 
ὥστε τὸ ἐν στὸ ἂν 1.---5 τὰ ρμοβὲ καὶ οπι ΔΦΟΘΗΙ,.-- τέτταρα ὙΓΔΛΕΠΥΦΟΗΙΣ: 
τέσσαρα "5.---" ἂν Δ.---ὐ ἀεί οἵ ΟΕΗ]."-νν δὲ οἵη 1,.--οῦ οὐ δεχόμενα ἄλληλα Δ. 

τοῦ περιττοῦ, ὄν 09} ϑιΘρ]ιΑπὰ8 ἰηίοτ- 
Ρυηρθονάπην ρυϊαδαξ ροϑῖ τοῦ περιττοῦ, 
ποη ροβὲ ὄντος, ος 886η80, φμαριοὶβ ἢιἷὶς 
ἔμεραν πον δὶὲ ἑάθηη, φιοί πιομιθη ἐξ α- 
γίϊ: αἱ ἰπ ὅπερ ἱπιθ}}!ροτοίαγ ὄνομα. 
Θυδπι ἰπ ορ᾿πίομοπα, οἱ ΕἸοί πὶ διιπὶ νϑΥ- 
βῖο ἀδάπχῖς, εἰ 65. 1. 2. δὶ Ἰϑρίουν πε- 
ριττοῦ, ὄντος οὐχ ὅπερ τῆς τριάδος ; αἱ 
Εἰςῖπ, δὲ βἰπιι ποπιῖπθ ἐππρατὶβ.} Οποά 
φιεΐάοηι ἅπραν ποῖ ἰάειπ δδὲ, φιοά ε8ὲ ἐξν- 
πατῖιι5. Αἴαυς Ἐοτγβίοσταϑ αυΐάθιη ἐΐα βαϊ- 
αἷϊ, Θὲ ουτὰ 80 πὸ8 αυοάαθ, βθπβαβ δϑὲ, 
Νοοηπὸ ἐἰδὲ οἱ δίων ἐογηὶο ἘΟΘΙΠΠἾὰ581. 30.) 
εἰ δι ἰρβῖιι5 ποπιΐῖηε 86 πρεν" ἀρρεϊ απάιι 
ε886, δὲ ποπιῖηδ πιωποτὶ ἱπιραγὶδ, ψιὶ αἷ- 
Ὁοϑι8 68ὲ α ἐεγπῖοπο 3 ϑιθα ὁδὶ ἔδηῖθα ἰοῦ 
ἴοοο ἐηβοϊοπῆα αυδάδπι η αἴγασίυγα γ6γ- 
θογαπι. πᾶπὶ ΡίῸ οὐχ, ὅπερ τῆς τριάδος 
ἀεθεδαὶ βοῦῖθὶ οὐχ, ὅπερ ἡ τριάξ" υἱ Βὰ- 
Ρτὰ ογᾶὶ οὐχ, ὅπερ χιὼν, καὶ πῦρ. ϑ86ὰ 
ῬΙδῖο νἀ ϑίογ σεπὶ ἀνα μοβυΐ886, δδπέθη- 
τἴαπι νϑυθογυπὶ βοαυσταβ: πᾶσα ὄντος οὐχ 
ὅπερ ἰάθπι δβὲ, ηφαοὰ ἑτέρου" αὐ Βυρτᾶ 
ἀϊκῖς, ἕτερόν τι ̓ πυρὸς τὸ θερμὸν, καὶ ἕτε- 
ρόν τι χιόνος τὸ ψυχρόν. (ἰπεἴθταπι πιι- 
ἽΠΕΓΊΒ ἐπεραῦ νοοῖ τὸ περιττὸν, αὐἱᾶ ἴπ 
ἢος βΘΏΘΙΘ ὨΌΙΙΕΥΙ ΒΟΙΊΡΟΙ 8]1ηυϊἀ εβὶ 
5 ροτἤμὺπυμι. ΤΉΘΟ ϑηηγτηςουβ Μ'. Π. ο. ὅ. 
Καὶ ἄρτιοι μέν εἰσιν οἱ ἐπιδεχόμενοι τὴν 
εἰς ἴσα διαίρεσιν, ὡς ἡ δυὰς, ἢ τετράς" 
περισσοὶ δὲ οἱ εἰς ἄνισα διαιρούμενοι, οἷον 
ὃ ε, ὁ ζ. Εἰβοη. 

πεμπτὰς} Ταῦ. πεντάς. Ἐδάδπι βοπρ- 
ἰατ νατεἴδβ ἴη ἢ Γ15 ἀπίϊαυΐβ εβέ δρυὰ 
Χρη. Ογτορ. ἴϊ, 1. 18. οἱ δρυὰ ῬοΟ]]υσοπι 
ἱ, 127. ὉὙδὶ ν. Τυπροτπιδῃ. Αἱ πεμπτὰς 
γταοίυτῃ οβῖ, Ῥμοῖδιβ [,6χὶ δραὰ ΑἸΒετ,, δὰ 
Ἠθογον, τ, 1ϊ. Ρ. 909. Πέμπτα: Πέντε' καὶ 
Αἰολεῖς, καὶ Ἴωνες, καὶ ᾿Αττικοί. ΕἸΒΟΗ. 

καὶ ἡ πεμπτὰς, καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθ- 
μοῦ ἅπα:] Ψειοον αἱ ἱπίογργοίεβ γεοῖθ 
φεμθηηί: ΕἸοῖπ. οὐ φιϊπαγῖνβ, δὲ οπιπῖς 

πιραϊοῖίαβ πιο : Οογιδγ, εἰ φεϊπαγίμ8, 
ἐξ οπιπὶβ αἰηιξδιι5 πη θτῖ8.: Ἰλαοῖθτ, δέ 
φιϊηαγῖι8 εἰ αἰϊὲ πιωπεγὶ ἐπραγεβ: Ὦϊς 
ηαϊάρφτα τοοῖς δὰ τοι, δά νϑῦθϑ πο ἰΐδη). 
Ῥοιΐα5. πυπηοη ἀπ βαπὲ ρᾶτίοβ, ραῦ εἰν 
ἐθιραῦ : 56Ὸ ΟΠΠΙ τ Πὶ ΟΠΙΠΙΠΟ ὨΠΠΙΘΤΌΓΕΙΠΙ 
τὰ ἰτυὰο ἀυάῦυβ Φαμδ] 8 ρδγῖθι8 
σοπδίδί, αἰΐεσα βϑγίυχη,, δ᾽ δ γα΄ ἐπ ρα απ, 
Ετρὸ δἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας, ε5ὶ ἰοία 
αἰενα αἰνεΐα μαγ8 πιιθγόγαμι, 5οϊ! ςεξ 
πηραηυπι, 1η πομιῖπο πεμπτὰς δυΐετη ὁπ|- 
π68 ᾿ἰδτὶ σοπβεπάσὺπι, ὀχοθρεβ ψιηὰ, Β 
Ε, αυὶ ἀδπὶ πεντάφ' αὑ:θ δ8ξ ΟΠ 5 
ἕογπθα, 1Π|8 πεμπτὰς Ἰερίτυγ εἰ ἱπ Χε- 
πορἢ. δε] θη. νἱῖ, 2. 6. ἀρυὰ αυδπι 8115 
ἰοοΐβ πεμπὰς οσουπὶι : {ΠἸᾶπὶ ΖΕ οἰλσα Ὠἴδ- 
Ἰθοῖο ἐπθυῖϊς Μαϊιαῖγ, ἀθ Τϊαϊεοῖ. ῥ. 
190. πυ}}ὸ δυςίοτθ, Οοπίθγαίυσ ἢ]. Βιερῇ. 
Τιθ8, 1. ὅσ, τ, ἢν Ρ. 217. Α. νΥυττ. 

ἡ ἥμισυς τοῦ εὥρβᾳ πᾶ] ὃ ἀριθμὸς 
ἢ, 1. 6βὲ ἐοέα πππξνογηι 86 168, αἱ ΤΉ θεο- 
ἰθῖ, δ. 14, τὸν ἀριθμὸν πάντα δίχα διελά- 
βομεν εἴς. Ὃ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ρῖὸ τὸ 
ἥμισυ τοῦ ἀριθμοῦ νυϊσᾶτε ἀϊςσεηάϊ 65ὲ μὰ - 
πὰ8, ΥὙἱά, ὙΥ0], κα Πδπιοβίῃ. 1 ορπ, 
Ὁ. 7.---καὶ τὰ τέσσαρα. Αὐρ. καὶ τέτταρα, 
Ἰάσπιαυς ᾿ἴδετ ἀεἰπαθ οὰπὶ Β 88, 2. οὐμἱ- 
ἰξ ρατγεϊσαϊαπι ἀεί. Ηξιν. 

ὃ ἕτερος αὖ στίχος τοῦ ἀριθμοῦ} ΑἸέεΥ 
ογίο πιωπεί : 1. 6. τυτΩΘΥΙ ΡΆτΟΒ, αυδ5ὶ 
ὉΠ ἀεἴησδρβ ἐΐπδα ρῬοβὶιὶ ; Ηἶο Θπΐπὶ δέ 
στίχος, ῬτῸ 40 ΕἸβοῖιθυ. ογεὰο ὁρογδγατη 
νἱτο, μαρεὶ στίφος, αυοὰ δβὲ οαέεγυα. 
ΝΟ τΌΓαπὶ δυΐθτη, Ῥϑτ πὶ οἱ ἐπ ραΌπι, 
ἀπρίεχ οὐίο ἀυδθυβ σοῃίγαη! 8. 1Ἰη6ὶ5 
ΔΡΡοηΪ βοϊεραί, ῬὈ]υΐασον, ἀθ Αηϊπιὶ 
Οὐόδί. ἴῃ Τίπιθο Ρ. 1022. Ὁ, ὃ γὰρ Θεό- 
δωρος, οὐχ ὡς ἐκεῖνοι, δύο στίχους ποιῶν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ἐφεξῆς τούς τε δι- 
πλασίους ἐκτάττων καὶ τοὺς τριπλασί- 
ουΞ----. Ἰθά, ΡΝ: Ὦ. Τηθο, ἤδίμοπι. 
Ῥ]δί. ἱ, ὅ, Ἦ υττυ. 
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ΕΣ εἴ 7 Υ ’ὔ, » " Ν Ἀ 

ἐῷφη. Ὁ τοίνυν, ἔφη, βούλομαι δηλῶσαι, ἄθρει. ἔστι δὲν 
ὃ 6 7ὔ ᾽ 7 ᾽ - νΡϑΡϑ γ᾽ ἥ ᾽ ᾽ 

σοῦε, οτί Φαίνεται οὐ μόνον ἐκείνω τῶ ἐναντίω ἀλληλῶ οὐ 
δ ’ὔ χ Ε] ἈΝ Ἀ 6 ᾿ " ΕἸ ’ὔ Ἴ ,ὔ 

ἐχόμενα, ἀλλὰ καὶ ὁσὰ οὐκ οντὼ ὡλλῆήλοις ενωντία 
᾽ 2.Ν ᾽ , ΕΠ “ Ἷ 7 Ε] ’ὔ 

ἐγει ἀει ταναντία, οὐὺὃς ταῦτα ξοικε δεγομεένοις ἐχείνην 
Ἁ ἈΝ “ΑΛΊἍἝἭὌ ἃ ΩΣ 3 Ε » ᾽ " ,ὔ " 2.» ’ 

σὴν ἰδέαν ἢ ἀν" τῆν ἐν αὐτοῖς οὐσῇ ἐναντίω ἦ, ἀλλ ἐπιού- 
»γ ΡΥ - , ᾿νε - ἥν - φ' τ 

σῆς αὑτῆς ἤτοι ἀπολλύμενω ἢ ὑπεκχωροῦντα. ἢ οὐ Φῆσο- 
Ἁ ’ Ἁ "-Ὡ 7ὔ Ἁ ἣἠ . μὴ 

μὲν τὰ τρίω καὶ ἀπολεῖσθαι πρότερον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν 
7 ἈΝ « " 3 7 Ψὔ ΕῚ ’ 

σείσεσθαι, πριν" ὑπομείναι ετὶ τρία οντον ἄρτια γενέσθαι; 
Πά Ν ΜΝ ς ; τ δλΚα 7 “ » ἢ 3 ’ὔ 

ἄνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. Οὐδὲ" μήν, ἦ δ᾽ ὃς, ἐναντίον 
35 :] Ν δ Ἁ “δ ξ » Ἀ ἢ Ε] " ’ 

ἐστί ὀυᾶς τριᾶϑθι. θυ γὰρ οὗν. Ουκχ ἄρῶ μόνον 
Ἁ [ὃ Ἀν.» 7 Ε] ἔ ὔ Ε , Ε 3 Ν 

σὰ εἰθη τὰ ἐναντίῶ οὐγ, ὑπομένει ἐπτοντα ἄλληλα, ἀλλὰ 
.Γ »Μ {» δ β :] ’ὔ Ε ε ὔ 3 ’ 3 

καὶ αλλ αἀττὰ τὰϑ ἐναντία οὐχ, ὑπομένει ἐπιόντα. Αλη- 
7 Ν ’ 

θεστατα, ἐφη, λέγεις. 
- : ε ͵ :}ὃ"»"» “νγ ͵ " 3. “ἢ μεν, ὁρισωμεθα! ὁποῖα ταῦτ᾽ ἐστίν, Πάνυ γε. [Αρ οὖν, 
3! " Κέ δ ", ΨψΨ' πὴ “ὃ 7, ] ᾿ ,ὔ 
εῷη, ὦ ἐβης, ταῦς εἰ ἄν, α΄ ὁ τι ἂν κατασγη, μῆ μόνον 

--ἡ"ὶ ἔχει ἀεὶ τἀναντία ἸΔΈΠΥΦΞΕ, ὁπὶ ρτ Τ' : ἀεὶ ἔχει τὰ ἐναντία "-ς.-- ἢ ἂν Ο, ἐὰν 
οἷς 

ΤῸ .--- τῇ....οὔσῃ] τὰ. «ὄντα ΔΟ.---ν αὐτῇ Φ, αὐτοῖς οοττ Τ' : αὐτῇ "-ς.--- πρὶν ΓΔ 
ΛΙΥΘΕΘΉΤΙμ, πρὶν ἢ Ἅ[ : πρινὴ ς.---ὰ οὐ δὴ ργ Π.--- γε οπὶ ΞΎ.---ἰ τριάδος 1.---- 
5 τὰ οἵχ ΛΟΈΗΙΠΠ,, τὰ ἐναντία ροΞί ὑπομένει ροπὶς Φ.---Β ἔφη Τ᾿ Δῷϑ.---' δκοβτεῶμε 
α: 

δ. 122, ὅσα οὐκ ὄντα ἀλλ. Ταῦ. ὄντ᾽ 
ἀλλήλοις ἐναντία ἔχει ἀεὶ τ᾽ ἐναντία (ἴπιο 
τἀναντία). Τίᾶ ἐναντία δυπὲ τὸ θερμὸν 
εἰ τὸ ψυχρὸν, τὸ ἄρτιον εἰ τὸ περιττόν; 
τὸ πῦρ ἰρθπι πὸπ εβῖ ἐναντίον τι αὐτὸ, 
ΠΘάυ6 ἡ τριὰς, δεἃ ἐδηθῃ πραὰς τὸ πῦρ 
απ ες τὴν ἰδέαν τοῦ ψυχροῦ, πεαῦυς ἣ 
τριὰς τὴν τοῦ ἀρτίου, αοπίαπι που ἴῃ 56 
οοπίϊηεί τὸ ἐναντίον, τὴν τοῦ περιττοῦ 
ἰδέαν, {Δ τὴν τοῦ θερμοῦ. ιν. 

τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃῇ! Τὶ θΠ δβετίρτὶ βαϊ- 
ταυθ ἐν αὐτῇ. Οοττγοσίλοηαπι Ζειπὶϊ εἰ 
ἦρβᾶ ταῖο ἥδλριτδὲ εἰ ΕἸοπὶ σοηϑτιηδξ νὲτ- 
5ῖ0, ψι ἱμβὶ βρεοϊεῖ, φμαηι ἴῃ 86 παδεπέ, 
δοηπίγαγία δἰἐ. Ἡειν. 

ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωρ. ὅς. φαίνε- 
ται, ηποά ἑδηδη ροβὲ ἱπίθι)θοία {{|6 οὐδὲ 
ταῦτα ἔοικε δεχομένοις οἰς. ῬΔΌΠο ἀυτῖτι5 
οτηλββθυπι. Ναπι ρχβοθῦθη8 ἔοικεν δἰβὶ ρμογ 
88 8670} }8 ταϊλο δ δυσὶ ρμϑιϊ (Οἷα. 
1}}. δ. 17, ᾿δύνη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδύσεως 
τῆς λύπης κεκλημένη ἔοικεν. Χοπορῇι, 
Ἠδ]Ιςη. νἱ. 3, δ. ᾿Εοίκατε τυραννίσι μᾶλ- 
λὸν ἢ πολιτείαις ἡδόμενοι. Νίοπιοτ, ϑοοτ, 
ὧν. 8. 8. Νὴ τὸν Δία, ἔφη, καὶ ταῦτα 
παντάπασιν ἔοικεν ἀνθρώπων ἕνεκα γι- 
γνόμενα, αἱ τοοίε ἰδὲ Οοἀά, εἰ Α]4. Ἰοπξς. 

ῬΡμφά. 

οπὶ ΡΣ Γ.---ῆὐ ὁρισόμεθα ἃ.--- ἃ οτχ ΛΕΞΠΥΕΘΗΙΙ, οἱ ρὲ ἍΓ.---ἰ κατάσχοι Ὁ εἰ 

Ῥαβίογ. Ρ. 49. ἐῴκεσαν ἐλεοῦσαι τὸν Δάφ- 
νιν 1) δὶς ἴδιαθπ ροβέ ἀδένυμ δεχομό- 
νοις τ 0] 69.158: π}6 δ ποπιληιϑίλναῃι ἰγϑηβὰ- 
τοί ογϑο, 8. π6 μξὸ αὐυἰάδπι ἀλλ᾽---ἶἤτοι 
ἀπολλυμένοις ἢ ὑπεκχωροῦσιν (ἔοικεν) Β8- 
τὶς ῥἰδοεγοπῦ ἴπ τῷ ςετίᾷ δρογίδαμθ. 1)6- 
ἰδ Ταῦ. ἢ ἀφήσομεν εἴ οπιῖθ80 ἢ, Αὐρ. 
πρὶν ὑπομεῖναι, εἴ ραι!ο ροβί Τυὺ, Οὐ 
μὴν ρῖὸ οὐδὲ μ. Ηειν». 

οὐδὲ μὴν---ἐναντίον γέ ἐστι δυὰς τριά- 
δι;] 1)εοϊαγαίιν δἷ8. νοηῖ8, τὴν τριάδα 
ποῦ ΡΟ586 ἰπῖο ἰρβᾶ τὰ εἴδη τὰ ἐναντία 
τοΐογη, Τριὰς δηΐπι δὶ αὐἱὰ ἔοτθε μ6Γ 56 
ἐναντίον, Ἰιυϊο ποῖ ροββαεῖ ποὰ οοη γαγίυπι 
6888 ἡ δυὰς, ηποα 8608 δβί.---ἀλλὰ καὶ 
ἄλλ᾽ ἄττατὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπιόν- 
τα, 8ειἰ εἰΐαπε αἴἴα φμιαάσπι πον 5ιβεϊποπέ 
ἀαδορβϑιηα ΟΥ̓ πι, {ι(6 ὍΘΥῸ διε οοπέΤατία. 
416 Αυρ. ἅττα ἐναντία, Ηειν. 

τάδε εἴη ἂν κι τ. λ.] Ητοο νυἱρβὸ εχ 
Οοταϑτϊ σοττεσϊϊουθ τα Ἰδραπίυτ : τάδε 
εἴη ἂν ἃ ὅ,τι ἂν κατάσχῃ, μὴ μόνον ἄναγ- 
κάζει τὴν αὑτοῦ ἰδέαν αὐτὸ σχεῖν, ἀλλὰ 
καὶ μηδ᾽ ἐναντίαν αὐτῇ δέχεσθαι; 1π «υἱ]- 
Βυβ 16 ἃ δηΐα ὅτι, οπηἰββυῖῃ πὶ ΑἸα. εἰ 
Β885, τϑθθσααε ἴπ Αὐρ. εἰ ΤΡ, τϑοῖο τθ- 
βάτυλ!, ἰάχοθ ΕἸοϊηυβ φαοαι8 ἜΗΝ: 

τις ᾿ἰϊ, 100. 

7 " ὰ [7 Ε] -»» 

Βούλει οὔν, ἢ δ᾽ ὅς," ἐὰν οἷοί τε ᾧ. δ6. Υ. 



1, 1, 101. 

84. ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ 

᾿ ’ὔ Ἀ - »“" ΕΣ ἘΝΝ ΕῚ ᾿ ἃ" 

ἀναγκάζειν τὴν αὑτοῦ" ἰδέαν αὐτὸ ἰσχειν, ἀλλὰ καὶ ἐναν- 
ᾶΪ ,», » 7 ΩΝ ᾽ [ 

σίου ἀεὶ αὐτῷ τινὸς; ἸΠὡς λέγεις; [8. 123.] Ὡς περ 
᾽ ἢ - Ἁ ΄7 [ ᾿ ἃ “" “«- 

ἄρτι ἐλέγομεν. οἰσθωΐ γὰρ δή που ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν 
ΣῪ ΄ ᾽ »" Ε 7 Ἀ “ Ε] Ν 

ἰδέα κατάσχη, ἀνάγκη αὐτοῖς οὐ μόνον τρισὶν εἰνῶι ἀλλα 
"»“ ᾿ Ε] Α Ἀ “ 7 ’ 

καὶ περιττοῖς; Πάνυ γε. ᾿Ἐπὶ" τὸ τοιοῦτον" δή, φαμεν, 
Ε] ,ὔὕ , :] ᾽; “ "ἡ “" , 

ἡ" ἐναντία ἰδέα ἐκείνη τῇ μορφῇ ἥ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται, 
’ὔ ὕ ν᾿ ΕΙΣ Ε] ᾿ 7 7 τ 

οὐδέποτ᾽ ἂν ἔλθοι Οὐ γάρ. Ἑϊργάξζετο δὲ" γε ἦ πε- 
΄ ΄ 3 7 Ν 7 ΄ “Ὸ φ , ,ὔ ᾽ Ἂχ 

ριττῆ; Ναί. ᾿Ἐναντία δὲ ταύτη ἥ τοῦ ἀρτίου; Ναί. Ἐπι 
ἈΝ ΄ Ν ς “Ἂ ’ὔ ἰδέ ̓ δέ 4 ᾽ δῇ 

τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέω οὐδέποτε ἥξει; Οὐ δῆτα. 
ΕΙΣ δ») " ΕἸ ᾽ὔ Ἀ ͵7 Ν ᾽ἊΑ ,ὔ 

Αμοιρα δὴ) τοῦ ἀρτίου τὰ τρία; Αμοιρα. νάρτιος 
ἢ “ὃ , Ν ΄ Ὃ , Ε ε΄ θ 8 - 

ἀραΐ ἡ τριὰς, Ναί. τοίνυν ἔλεγον ὁρισάσθαι," ποία 

οοῖγ Γ,.---ῖι ἀναγκάζειν ἩΞΠΥῪ εἴ πιρ Ε, ἀναγκάζοι 1, ἀναγκάζη Δ.---" ἑαυτοῦ Δ8.--- 
ο αὐτὸ ἴσχειν ΓΛΟΕΟῊΉΠ, εἰ οοῖν Ξ, αὐτοῖς ἴσχειν Φ εἰ σοττ Π,, αὐτὸ τοῖς ἴσχειν 8, 
ἴσχειν (οπιῖθδο ργομοιηῖπε) Δ: αὐτὸ σχεῖν "-.---νῬ ἐναντίου αὐτῶ ἀεί τινος ἘΞΠῪ εἰ 
τῷ; Ἑ, ἐναντίου ἀεί τινος αὐτῷ ΓΔΦΑ, ἐναντίου δεῖ αὐτῶ τινός ΛΟΕΗΙ,, ἐναντίου δεῖ 
ἀεί τινος αὐτῷ 8, ἐναντίου δεῖ αὐτό τινος 1: μηδ᾽ ἐναντίαν αὐτῇ δέχεσθαι -.--- οἵ Ἡ. 
-τ κατάσχοι οοττ Γ,,---" ἐπεὶ 1, ἐπειδὴ ΓΟ .---ἰ τοιοῦτο 8.---- ἧ ΤΎΕΗ..---" ἐλθοίη 5. 
» δέ οἵῃ (ὁ εἰ ρὲ Γ᾿. τὶ ἐπὶ. δῆτα ὁπ αἱ εἱ ρὲ Γ᾿.--- ὐ δὲ 1,.---ὰ ἄρ᾽ Δ.---ἢ δρίσασθαι 

ω 

ἈΛΕΥΕΘΙΙ, εἰ ρσ ΓΠ, δρίσασθαι δεῖν ΔΦΟϑ9 εἴ τὸ ΓΠ, δρίσασθαι Ἡ : ὥρισται -.--- 

φῶ φιοάομηψιθ οσσμραπί, ἰαΐς τεάμπέ, 
πὲ πο δοίμηπ διειὲ ἰρσῖι8 ἐάξαμα τε ἐμοτὸ 
εὐ αΐαν, οι δἔϊαμα οοπέγαγίο ἐἰὶ δὶὲ οριι8. 
Ῥοβίτοπιδαι δυΐθτη πογυπὶ ρᾶτίομ), ἀλλὰ 
καὶ---δέχεσθαι ποθ ροίεγα ἱπίο! οϊὰ5 
ῬιΙδιοπίσοσιιαν 16 Πγοσυπι οπποπάδίουι 
ἐγδείδτο, Νατῃ ἡ ἰθς οδὲ ἀθβηϊῖο, 
ἴπ 408 ροπίταγ ἰὼ ἰρβαι, αυσὰ ἀθῆπ)τγὶ 
ἀεθεῦδι ἡ ΝΘΙΩρΘ 60 ἰδία γεαϊὶ ἰθοῦο, αἱ 
ϑοργαῦοβ αἀἰοδί, αιᾶ5 σοπίγατίαπι πο δά- 
τὴ ἀπέ, δα 6856, αὐτῷ αὐάαυϊά οσσαρᾶ- 
νεεϊπί, ἰὰ οορδηΐ σοπίσζασίαπι δἱθὶ ἰδέαν 
ποῦ δάιυϊξίετθ. Βοπῦπι ἐδοΐιη, αυοὰ 
Ῥθενουϑδθ Βοείρίαγεθ πα [8 [τὶ ἀοσθαϊε 
σοΟπδοηθυβ, Νϑι ΑἸα, εἰ 8. 1. μαθθπὲ 
μηδ᾽ ἐναντίου, αὐτῷ δήνος, οχ ατοὸ Τατ- 
ΒοθυΒ ἔρος μηδ᾽ ἐναντίου αὐτῷ δεῖνος. 
88. 2. μηδ᾽ ἐναντίου αὐτῷ ἀεί τινος. 
Αἰ. ἀλλὰ καὶ ἐναντίου δεῖ αὐτῷ τινος, 
αὐ ΕἸοϊμὶ {ταπο]διῖο τού αἱ. Θαυδτγυμῃ 
᾿φοϊλοπαπν ρτορίυβ ααδηθς δὰ νϑύβπ 80- 
οράϊι, βογνδίμπι ἰπ ΤΡ. ἀλλὰ καὶ ἐναν- 
τίου αὐτῷ ἀεί τινος, ἴθ φυΐθυις, αὐτῷ κμιὺ- 
ἴδίο ἴῃ αὐτοῦ, ἐἃ ἰποϑὲ βδαίθηια ἡθδιῃ 
οἱ δγρυμπιθηίαίίο Πδρὶίδέ εἰ σοηῆγπιδηΐ 
ῬϑΏο ροβὲ βεέῃη. ϑοογαῖβ νεῖθα ἀλλ᾽ 
ὅρα δὴ εἰ οὕτως ὁρίξῃ, μὴ μόνον εἴς. 78πὶ 
Θπΐπὶ ἰοῦ αἰσαὶ  ΡΗΠ]οϑορίιαβ: “ἦ ρτείοτ 
δἃ, 4185 1088. ἸηΐθΓ 86 σοπίγατδ βαηΐ, υἱ 
τὸ θερμὸν εἰ τὸ ψυχρὸν, τὸ ἄρτιον οἱ τὸ 
περιττὸν, 818 αυάδηι ποὸπ Βιβοῖρίυπι 

αυϊάᾳυδπι δχ 1ν}8 σοπίγϑ τ ; Υ, Ο. ἡ τριὰς 
ποῖ βυδοὶρὶϊ τὸ ἄρτιον 'ἴρεαπ. δος δὰ 
βιηΐ, ας, αυϊάψυϊὰ δτρδοξαπίυγ 16- 
πϑηΐᾳιο, 14 σοσυπῖ ποῖ πιοάο βυδι ἰδ- 
ποτα ἕοπηδηι (ἰδέαν), 564 οιἰΐᾶπι βειαροῦ 
εἰσι) υΒ, αυοὰ ἴρδαῦ οδὲ σΟΠΕΓΆΓΙΙΠΙ, 
ψεαΐ ἡ τριὰς αυϊάαυϊά ἀπιρίθχ ἑδπεί, 
ἴὰ οορὶξ ποὴ τοοῦο {τὰ 6586, βε4] οἰΐβπι 
ποίζοπθπι ἰπὶ 86 πΆθεγ 6}.5, συρα Ρ6Γ 56 
ἴρβυπι σοηίγαπαπι δϑὶ, τοῦ περιττοῦ.᾿--- 
ἴσχειν ἰοῦ ὁχ Αὐρσ, εὲ Ῥδγ, ρτὸ σχεῖν 
τϑοθρὶ. Ῥαΐΐο δυΐθ ἀναγκάζειν Ταῦ, 
Ηξινν. 

ἃ. 123. ἢ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται] τοῦ- 
τὸ 80. τὸ περιττὸν εἶναι. ἢ, αυοά ῥτῸ 
τοβιϊὰθταᾶὶ (ὐσπδυῖυβ, πᾶθεπὶ Τυῦ. οἱ 
Αὐυρ. Μοοσαρυίαηι μορφὴν εοἄθη), 4ὰο 
μ. 1. πιοάο Ῥοβαθταὶ ἃ. 121, ὃ ἔστι μὲν 
οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν ἐκείνου μορφὴν 
ἀεί. Ἠεινη. 
ἡ περιττὴ] ΔΆΙ]οτα ἢΐϊς, ἀε]οῖο δγίϊ- 

οὐἱο ἡ, νϑυθυιη εἰργάζετο ῥδδδῖνθ δεοὶ- 
Ρετθ. Μυνο. γα  ογαὰθ ἴῃ νϑυβῖοδ 
808 ΑἸδίὶρρ. ΕΟΈΒΤ, 

ἢ περιττὴ] 8.6. μὸ δβὲ ἢ, ἃ. ἢ τοῦ 
περιττοῦ ἰδέα 5. μορφή. Ηεινὴ. 

ἡ τοῦ ἀρτίου] Αὐψ. ἧ τοῦ ἐναντίου. 
ΕἼΒΟΗ. 

ὃ τοίνυν ἔλεγον δρίσασθαι] Ὥεπυο 
ὶς, αἴ συμ 65 δἰ ὶ, ΟοΥπδϊ δυοσίογ ας 
ἀσσορίυ5. Κίερηδηυ8. ρϑηυΐπαπι σοτταρίϊ 



ΦΑΙΔΩΝ. ῳ8ὅ 
Ε] ᾿ 7 ΑΝ [] 9 ᾽ ἘΝ ἈΠ λον ᾽ὔ 

οὐκ ἐναντία τιν! οντῶ ομνῶς οὅ δέχεται αὐτο [τὸ ἐναντίον , 
- “Ἢ Ἂ "»"» 7 Ε “ Ύ ᾽; 2Ν7 »"» 

οἷον γῦν ἥ τριὰς τῷ ἀρτίῳ οὐκ οὐσα" ἐναντία οὐδὲν τι μᾶλ- 
53.ϑ,Χ 7 Ἁ Ἀ ᾽ ἤ » »“. 4 ΔΩ, “ Ἁ 

λον αὑτὸ δέχεται, Τὸ γαρ ἐγῶντίον αὐτῷ ἀεὶ ἐπίῷερει, καὶ 
ξ Ἀ "“ »" Ἁ Ὁ “ »"ἭΣ᾽ Ἂν, ’ 

ἡ δυὰς τῷ περιττῷ καὶ τὸ πὺρ τῷ ψυχρῷ καὶ ἀλλὰ πἂἄμ- 
Ν 3 » ὦ ᾿ ἈΝ ᾽ [ἡ ἐἵ Θ Ἁ ΝΟΣ 7 

σπόλλα, ἀλλ ἮΝ δὴ εἰ οὕτως ὁρίζει, (μῆ μόνον τὸ ἐναντίον 
“"“-. ,ὔ ᾿ ᾿ ᾿ Ἁ Ν᾿» “ Ἥ ἃ » ’ 

τὸ ἐνῶώντίον μνῆ δέγεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο ὁ ἂν ἐπιφερη τι 

1. 105. 

᾽ ,Σ 7 "»Κ »“ ΓΝ ΝΜ ἢ ἈΝ Ν᾽ ὔ ᾿ Ὡς 

ἐναντίον ἐκείνω εῷ ὁ τι" ἂν αὐτὸ (ἢ, αὐτὸ τὸ ἐπίῴερον τῆν του 

ἐπιφερομένου ἐναντιότητα μηδέποτε δέξασθαι. [ὃ. 124. 
,ὕ λέ» ὔ ; ᾿ - ΄ ᾽ 7 

Πάλιν δὲ ανωμμυνήσκου" οὐ γὰρ γεῖρον πολλᾶκις ἀκοῦυ- 

ν αὐτῶ Δ.--ἰ οὐκ οὖσα τῷ ἀρτίῳ ᾧΦ.--᾿ ἀεὶ αὐτῷ ἜΞΠΥ.---ε ὁρίξει ΛΗ].--ἰ τῷ 

ἐναντίῳ μὴ Η.---δε ὅτω 8 εἰ πισ 7, ὅπερ, τῷ Δ.---ὐ ἔῃ Ἐ, ἢ ἌΞΥ οἵ οοτγ Π, εἴη Φ5.--- 

βοτιρίαταπι, {ΠΠ|5 1551 ὥρισται γΟΒΟΥ ΠΟ ἢ 8 
ῬῖῸ 60, φιοὰ Ἐπ4, νεῖϊ, εἰ Αὐυρ. Ταῦ, 
Ῥατ. ρχεβίδῃηϊ, δίησας νογβῖο ΕἸοῖπὶ (φεοὰ 
ἘΥΡῸ «ἰεΠηϊδημάλη ἀϑϑι θη ρβον μι} δἰ, ἰθ816 
Ἐοτγβίεγο, Ατιβερρὲ Ἔχργθββὶὶ, ὁρίσασθαι. 
ἔλεγον ἷπ [ιῖ8, υὐ βΒρε, Ἰάθιν ἔδεσε οβέ 
ηυοά ἐκέλευον ; πέδο δυΐδπι, οἷον νῦν ἡ 
τριὰς---ἄλλα πάμπολλα, ρδτ ρϑτοπι!ιοβίπ 
ηυδηάδηι ἱπίθγρομπαπίιγ, οἱ νοσαΐϊα ἀλλὰ 
Ἰπιεττυρίιπι γρἀοσ δέηγ βογπηοποῖα, 150- 
εἰαί, ἀθ Βὶρᾳ. Ρ. 854. Β. πρὸς δὲ τὴν πο- 
λιτείαν, οὐδὲ γὰρ τοῦτο παραλειπτέον, 
ὥσπερ οὐδ᾽ ἐκεῖνος αὐτῆς ἠμέλησεν, ἀλλὰ 
τοσούτῳ τῶν μάλιστ᾽ εὐδοκιμησάντων 
ἀμείνων περὶ τὸν δῆμον ἐγεγόνει εἰς. ἘΠ 
Δ] υβποἿἹ ΘΙ Θρδηίαγαπὶ δασδρβ “ἘΠ Ἰδη, 
ν΄, Η. νυνὶ], 10. Οἱ γὰρ δύο παῖδες, οἷπεροῦν 
ἤστην αὐτῷ, Πάραλός τε καὶ Ἐάνθιππος, 
ἀλλὰ οὗτοι μὲν κατὰ τὴν νόσον τὴν δημο- 
σίαν τοῦ λοιμοῦ ἀπέθανον. Ἠκινη. 

ὅμως οὐ δέχεται αὐτ.1] Αυρ. ὅμως οὐ- 
δέποτε αὐτὸ τ. ἐ. ὅτ. ὅμως οὐδέποτε 
δέχεται α. τ. ἐ. Ηεινν. 

αὐτὸ τὸ μὐπῤερο Ἑασυϊάδημ υἱτΐιπὶ 
ΒΌΡΘΘ86 Ρυΐθηι, ἢ τὸ ἐναντίον αν ἀ6- 
Ἰοηάσυπι, πὶ πιυξαπάυην ἰπ τὸ οὐκ ἐνα»- 
τίον" ἱ, 6. Τεγηΐο πο τοοὶρὶξ Ῥάγόηι, 
ἡμαηιοὶβ ποΉ σοπίγαγίιηπ. ύυττ. 

τὸ γὰρ ἐναντίον αὐτῷ] αὐτῷ 58.. τῷ 
ἀρτίῳ. Ἡαὶς σοπίτατί, τὸ περιττὸν, 
ΒΘΙΏΡΕΙ δ εγε ἡ τριὰς, αυδταισαπαι8 γαῖ 
δα εἰ ϊτυτ.--- καὶ ἡ δνὰς τῷ περιττῷ. 86. 
τὸ ἐναντίον (τὸ ἄρτιον) ἐπιφέρει (τοῖς 
πράγμασι). Τἴεξτν. 

ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐν.] Τα 118 ἀδέϊνυβ 
ἐκείνῳ ποῦ ἃὉ ἐναντίον ροπάθε, βοὰ 80 
ἐπιφέρῃ. ϑεὰ ἐμὰ φμοιο, ψιοάἀομηςις 
εοπίγαγίμηι αἰϊφμῖα αβετὲ εἰ αὐ φιοά αὐ- 
«εεἰὶὲ, τὰ ἔρδια πε σιίαηι τ οθρ γα 6886 
οοπ γαγίπση 67ι56 οί αἰενί. ὕ ἡ τριὰς, 

αυῷ τεῦυβ, δὰ ΄υᾶ8 δοσοαϊξ, τὸ περιττὸν 
(ᾳυοά 68[ μετ 86 ἐναντίον τι) ἃῇεγί, θὰ 
Ἶρβ8 ἱναϊὰ9. τοῦ ἐπιφερομένου, τοῦ περιτ- 
τοῦ, σοπίτατία!η {τὸ ἄρτιον) ποη τοοϊρῖξ, 
Βοπς ΟἸγπιρίοά, τοῦ ἐπιφερομένου, τοῦτ᾽ 
ἔστι, τοῦ συμπεφυκότος αὐτῷ εἴδους. 
Ηξεινῃ. 

ἐφ᾽ ὅ,τι ἂν αὐτὸ 1 Ηδῃς Αυρ. εὐ Εἰ- 
Οἰπὶ ψουβὶο δι δϊ πὶ Ἰξθσαηδ ᾿ὈτδρΊΘ 58:8 
διθρία8 Ἰοσυϊίοποβ ἐπιούσης τῆς ἰδέας εἰ 
οὐχ ὑπομένει τὰ ἐναντία ἐπιόντα εἰ Ἰὰ 
Βδεπυ5 δἰ ἢ 8 Οὐμδγῖο μοβιξαιη βουῖρ- 
ἰαγῆτη ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν αὐτὸ ἢ, εχ θοὶ δι 
Απβιρρ. εἴ ὑπὰ8 ἀς Οοαά, Ῥαν. Ταῦ. 
ἐφ᾽ ὅ,τι---ἧ, ἀπάς παίδπι 1} Πᾶπὶ ΟρήΠΟΓ, 
Ηεινυ. , : 

αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον)] Νὰ 4ύθηῃ ἔοτίϑ οὔ- 
ἔδπαάδί ροβίγεπηαι ἤος αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον, 
δβὲ ᾿νθο στορθίϊεῖο διϊεοθάθητβ ποπηπᾶ- 
εἰνὶ ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τί" ὅθ βηπθ ἔγεηιθῃβ 
οσσυττίε ἰπ αὐτί αβηϊο ᾿ΐπριιο βου ρέοτθυ8, 
Θυοά Βιορθδπιβ ῥγὸ νᾶτῖδ ἰεοίϊοπε ἐφ᾽ 
ὅτῳ ἂν αὐτῷ ἢ, ἵπ τηρᾶτρῖπα ροβυΐι, αθες 
Ῥᾶγιπῃ πὰ, Ὁ, ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν αὐτὸ ἢ. Δ. 
ἔφ᾽ ὅτῳ ἂν αὐτῷ εἴη. Β. ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν αὐτὸ 
εἴη. Ὑ ετβῖο β΄: οΌ]Ά, ἐπ φιοσιυπιο ἔρθει 
“ιῖξ. 
απὶσα ργοραπάδι, ἥυττ. , 

ἐπιφερομένου] ἐπιφερόμενον δ5ὶ δἰ(τ- 
Βυΐαπη τοὶ, τὸ συμβαῖνον τῷ πράγματι. ν. 
Μοτυτι δὰ 1 οπρὶπ, Ρ. 602. 81 δος συμ- 
βαῖνον οἱ Ῥοίεδὲ ἀ0868856, δυεηξμηι, 5ὶπ 
νοτο πουαυδηι, σοηὐμσέμπε Ἰωστθῖῖο ἰ, 
ἀδ0. νοσδίυγ, ὍΤΤΙ. 

ἃ. 124. οὐ γὰρ χεῖρον] ΑΠβίορῃ. ἔῃ. 
80. Δ. Βούλει τὸ πρᾶγμα τοῖς θεαταῖσιν 
φράσω ; Ν. Οὐ χεῖρον. Χοπορῆ. (σοι, 
νἱῖ, 325. πρὸς τὸ φυλάσσειν οὐ κάκιόν ἐστι 
φοβερὰν εἶναι τὴν ψυχήν. ἩΕἸΝΡ, 

Οεύοη νυϊραίλιη ρῥγαῦξηϊς, 58 ΠῸ. 



11. 11, 102, 

δ. δή. Ἧ, 

9560 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Ἀ ’ Ν ω ’ὔ Ε ᾽ὔ 5. ἈἈ Ἀ 7 

εἰν.. τὰ πέντε τὴν; τοῦ" ἀρτίου' οὐ δέξεται," οὐδὲ τὰ δέκα 
Ἀ "»- »« Ἀ , "Ψ Ἁ “ , .-«- 

τὴν τοῦ περιττοῦ, ΤῸ" διπλάσιον. τοῦτο μὲν οὐν᾿ καὶ αὐτοῦ 
᾿" { ᾽ ’ὔ “ δὲ Ἁ " ἴω Ε ’ ἐν ὑδὲ 

ὠλλῳ' ἐναντίον, ορνως ὃε τὴν τοὺ περιττου οὐ δεξεσα," οὐδὲ 
δ»" νι  φ 7 ὑδὲ ἥ" Ἀ -Ὁ  ῥΡΓ ΟΝ 

ἢ τὸ ἡμιόλιον οὐὖε τάλλα τὰ τοιαυτο, τὸ ἡνισυ, τὴν 
“ φη ἈΝ ᾽ὔ " Ἁ Ἀ »“ 4 

του ὁλου, καὶ τριτηρνριον" αὐΐ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εἰ 
[ Ἀ "“" ᾿ ὔ Ἀ 

περ ἔπει τε καὶ ξυνδοκεῖ" σοι οὕτως. Πάνυ. σφόδρα καὶ 
-. Γ' Ὁ 3) 2 ᾽ 

ξυνδοκεῖ, ἔφη, καὶ ἕπομαι. Πάλιν δή μοι," ἔφη, ἐξ ἀρ- 
" ͵ Ἀ ͵ “Δ Ρ ᾿’ “Ἂν ,ὔ 3 ΓΝ ΓΝ 

χῆς λεγε. καὶ μῆ μοὶ ῳ ν΄ ἐρωτω ἀπόκρίνου, αλλ ἄλλῳ, 
,ὔ 3 ὔ 7 Ἁ ι Ν ΩΝ ᾽} ΕἸ ᾽ὔ 

μημουμενος ἐμνε. λέγω δὲῖ πὰρ ἣν τὸ πρωτὸν ἔλεγον απο- 

! δὲ οτὰ ΓΕ.---Ξ τὴν ὁπὰ 1 εἰ ῃγ Ε.---ἰ τοῦ οπὶ Δ.---ἰ ἐναντίου 1,.---ῖν οὐκ ἐδέξατο Δ, 
-- ἡ περιττοῦ καὶ τὸ Δ.---Ο οὖν ἀοῖει Γ,--ὉΡ αὐτῷ ὙΓ{ΠῪ΄----4 ἄλλο Δ.---ἴ δέξαιτο Δ. 
--' δὴ ὁπὶ Ὧγ 2{Π.---ἰ τοιαῦτα ἃ τὸ ἥμισυ ἔχει τὴν Ο : ἃ οἰΐατα Δ.---" τριτημοίριον 
α.--ἰ ἂν Δ.-ὑἷἰὰομ ξ. ἜΓΕΥΟ. ---κ ἔφη ροβὲ μοι ὁπ (8 οἵ ὑυ Γ.--τῦ μή μοι ἸΓΔΠΥΦΟΒ 
Θὲ ΡΓΞ: μοι μὴ “-ς.---οὶὺ ὦ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου ΛΟῊΠΠ, σαπὶ ρζ Ε δἵ οοτῦ ΓΞ, ἣν ἂν 
ἐρωτῶ ἀπόκρισιν ἀποκρίνου ᾧ: ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου "ς.- ἄλλω ΛΟΕΗΙΙ, οἴ τὸ 

Α υ] 
ΓΞ, ἄλλην Φ, οὔ ΔΎΟ οἱ ρυ ΓΕΠ : ἄλλω ς.---ὦ δὲ Ἅ{, δὴ ΦΟΕΘΗΠ1,5, δὲ ὅτι ΔΕ. 

. τὴν τοῦ ἀρτίου] ὅς. ἰδέαν, φυοά ἢ. 1. 
εὐ]θούίωπι γε τη, ΡΥ βου πὶ αι ρτοχ- 
ἦπιθ Ῥγβοθββογὶὶ ἐναντιότητα, ἸΑλθχ (ἃ- 
τη ΟΠ 68 οἠῃλτίυπὶ, ΗΕΙΝ. 

καὶ αὐτὸ ἄλλῳ ἐναντίον] "σοι, ἐ6- 
οὔηα, αἱ ἀπρ]οπι, σοπίγδτι πη βαπὲ 8}1)- 
ΡΟ τῷ ἁπλῷ, υττ. 

καὶ αὐτὸ ἄλλῳ ἐναντίον] Υἱχ ἀρδιϊηαὶ 
αυΐῃ τϑροόποσθπ καὶ αὐτὸ ἄλλο ἢ ἐναν- 
φίον" ὅμ. δ', Νδηι φυοὰ ΕοΥβίου δὰ ἄλλῳ 
δαβοσῖρϑὶς “ πεῦρε τῷ ἡμίσει, ποη τὸ- 
Ῥυίαν!ς, Ῥτγοΐογεπαδ ἢ, ᾿. ἔυ 586. ποη ἔρβα 
εοπέγαγία, αὑτὰ τὰ ἐναντία, 38. ἃ δἃ ἰδΔη- 
ἔπ πι|, 4: τοὶ συΐηυδ δὲ βύδο πδίαγαπ) δὲ 
οοπέγαεί! αἰϊσυ)υβ ἔοτπιδπι ἐπηρθτι απ, Ἐχ 
40ὺὺ ρθπετα τὸ διπλάσιον εδῖ, ΄φυοά εἑ 
ἀυρβοιϊίαέθιη γοῦι5 τδυϊέ, εἰς σομέγδη, 
τοῦ ἀρτίου, ἴοττιδι 685 ᾿πάυἶς. ἩΕΙΝ». 

ἡμιόλιον] Ηδδβυομίυβ : ἩμιόλιοΞ' ---- 
καλεῖται δὲ καὶ ἀριθμός τις, καὶ Ἀόγος, ὃ 
τὸ ἕν καὶ ἥμισυ ἔχων. ἘΤΒΟΗ. 

οὐδὲ δὴ τὸ ἡμιόλιον οὐδ. τ.  ετθὰ 1τα 
πίε 86 πᾶχᾶ : οὐδὲ δὴ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ 
τἄλλα τὰ τοιαῦτα, τὸ ἥμισυ καὶ τριτη- 
μόριον αὖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, (δέχε- 
ται) τὴν τοῦ ὅλου. " ΝΊπιίτιιπν ΘΟὨ ΓΑτίἃ 
δαπὶ μαγβ δὲ ἰοέτιηι. 8:86 οοτία δαυᾷ 
Ῥϑιβ, υἱὲ ἐδ ηπἰαία, ἐεγέϊα οδιῖ, εἰ οοπίτα- 
τῖτπι Δ: παυθί {τὸ ἐναντίον τοῦ ὅλου), 
τΓ ΠΟῚ Ροβϑθ1ῖ τοΐαπη ἢοτὶ, οἱ ρχρθίθγαδ 8}1- 
αὐἱά, αυὸ σοτία ἰαὰ8 Ῥᾶγβ ἢδι.---ν ο- 
οὐ] δὴ ἴῃ 5 οὐδὲ δὴ ἀθόδβὲ ἃ Τὰθ. Ταπι 
ἕπει Ῥτὸ ἕπῃ ΑῸρ. υἱὐ ᾿ᾷ, ΠΡ, δηίθ ὁρίξει 
ΡτῸὸ ὁρίξῃ. ἰγεὶπάε ἰδ] ἃ, αἰίεσο Ἰοσο βοιῖρ- 
ἴωπὶ συνδοκεῖ. ὅδηθ υἱτουίηυς ἢ], δυΐ ξυν- 

δοκεῖ βο δαπόυπι δὰΐ συνδοκεῖ. ἩΕΙ͂Ν ΤῸ. 
καί μοι μὴ ὃ ἂν ἐρωτῶ, ἀποκρίνου, ἀλ- 

λὰ ἄλλο] ψαηήδηϊ τὶ : να, Α, καὶ 
μὴ μοὶ ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλὰ μι» 
μούμενος ἐμέ. Ιάεπι ἴῃ τηδτρ. οἱ Β. ἴῃ 
σοπίοχία, μή μοι ἣν ἂν ἐρωτῶ ἀπόκρισιν 
ἀποκρίνου, ἀλλ᾽ ἄλλην μιμούμενος ἐμέ: 
6. καὶ μή μοι ᾧ ἂν ἐρωτῶ, ἀλλ᾽ ἄλλφ μι- 
μούμενος ἐμέ. Ὦ. μή μοι---οοἴετα υἱ 5.6» 
Ῥθδηὺβ: αυσοῦπι ᾿ΐθπι σοπβοηίε Οὐ, 6χ- 
σορίο ἄλλῳ ἀλλὰ μ. ἐμέ, Αἴ νυϊραία 
5 οὐ }5 ργεβίαί, ἩΥΎΤΤ. 

καὶ μή μοι] [118 Ρτὸ καὶ μοί μὴ Ταῦ. 
5680]. καὶ μή μοι ἣν ἂν ἐρωτῶ ἀπόκρισιν 
ἀποκρίνου, ἀλλ᾽ ἄλλην, μιμούμενος ἐμέ, 
ἴῃ αυϊθυβ 5θοιίι5 νἱἀϑίυν β πο  ἰαδῦθ5 τὸ - 
σορίαμη ἃ ϑίοριδηο ϑουρίμσημη, ὃ ἂν 
ἐρωτῶ---ἀλλὰ ἄλλο, αὐεθ τηο]θοΐαπι ἢδ- 
Βεΐ βεπίθηι:α δι ρΠ ἀίοτηα, Νδηὶ Ρο5- 
8πὲ σοῦθα βῖς ἰμίε! ρὶ, πὸ ηειὶ αὐ τὰ, 
φιοα φιῶτο, τεβροπάρ, 964] αὐ αἰϊμά, (οἵ, 
ποί. δὰ Ηἰρρ. Μία). ξ. 10.) βαπϑὰ Ρεὲῖ- 
νεῖβο [Γἰχαρῖ οχ 8666. ϑοογαΐθι. θα 
ἀΐςετε : " αυδηάο ἴρβ6 αυδγαῖ, 4υβπϑι) 
τ σοῖρὺβ οαϊἑάμηη ἢδε, δ ἃ] ἴθτὸ 510] ποὴ 
ΡδῪ ἰάθη τοβροπάετγὶ 86 ν θα νοσαθα]απι, 
οὐ ἀϊοσαΐαγ σαΐογε, 8βε υὐ ἐρηε.᾽ Ἦος 
δαΐθπι οἰδτο Ἔχρημαϊε 68, ααᾶπι 6 ᾿ἰτ]5 
ἐταΐϊπιαβ, βου ρίυαγα, Ναπι Αὐυᾳ. ᾧ ἂν ἐρ. 
ἰάοπι ἰαπιθη ἀοίπάθ ἄλλο; οοπίτα ΑἸά, 
οἱ Βδββ. ἀλλὰ ἄλλῳ μιμ. Τιυῦ. υἱ Οὐτ- 
πατῖαβ, ἀλλὰ μιμούμενος. ΕἸοϊπαΒ ἀθηϊ- 
486 : πξὺ ἐαπιθη ΡῈ Μὰ φιοιὶ ππῆς ἐπέρν- 
ΤΌΒῸ, δε ΡὲΡ αἰϊιὰ ηεϊάανι πὲ τὰς 
ϑροπάί ει, πὸ ἐμεϊέα 8. ἩΕιΝ Ὁ. 
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κρισιν," τὴν ἀσφαλῇ ἐκείνην, ἐκ τῶν νῦν λεγορυένων ἄλλην 
ΝΕ , ᾽ ΟΝ ὔ ΤῊ ἃ ,» “ἢ , ορῶων"» ἀσφαλειαᾶν. εἰ γὰρ ἐροιὸ με ᾧ ἂν τί ἐν τῷ σωμῶᾶτε 
3 ΄ Ν γ " “ ᾽ 

ἐγγένηται, θερμὸν ἔσται οὐ τὴν ἀσφολὴ σοι ἐρῶν ἀπόκρι- 
ω ’ὔ’ -“ ᾿ : σὶν ἐκείνην τὴν ἀμαθῆ, ὅτι ᾧν ἂν θερμότης, ἀλλὰ κορυψο- 

ὔ ΠῚ “, »" “) » “Λ, “ 7 ἃ Ε " Ἰ , 
φέρον ἐκ τῶν γυν,᾿ οτι ὡ" ἂν πυρῦ οὐδὲ ἂν ἐρη,} ᾧ ἀν σω- 

--- ἀπόκρισιν ἔλεγον ΤῸ : ἀπόκρισιν..«Ἀεγομένων οπι Δ.---ἰ ἐκείνην οὐ ταύτην ἀλλ᾽ 
ἣν ἐκ Φ, ἐκείνην ἣν ἐκ 6.--- ὁρῶ ΓΔΎΦΟΞ εἰ με 7{3.---" ὃ ὙΓΠῪΦ εἰ ρχ Ξ.--- ποτε Δ. 

μα 
-- ̓  ἐστιν 618.---Κ ἐρῶ σοι ΤΕ.---ἰ ἀληθῆ Ἐ.--ὦ ὃ ΛΕΙῚ οἱ ργ Ἐ.-- ἐν τῶ 1.---ο ὃ 
ἍΠΥ οὑπὶ σοτγ ᾧ εἰ ργ Ξ.---Ρ πῦρ... ἐρῶ ὦ ἂν οπι Η.-- εἰ δὲ ἀνέρη Δ.--ἰ ὅτι ὧδε Δ 

τὴν ἀσφαλῇ ἐκείνην) ΟΥ̓, ξ. 118. διῖσ- 
χυρίζομαι---ῦτι τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὰ 
γίγνεται καλά" τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ ἀσ- 
φαλέστατον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ ἀποκρίνασ- 
θαι καὶ ἄλλῳ, καὶ τούτου ἐχόμενος ἡγοῦ- 
μαι οὐκ ἄν ποτε πεσεῖν, ἀλλ᾽ ἀσφαλὲς 
εἶναι καὶ ἐμοὶ καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ ἀποκρί- 
γασθαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ γίγνεται 
καλά.---Ῥτο δρῶν αν, δρῶ. ἤεινν. 
ᾧ ἂν τί ἐν τῷ σώματι] ΝιἀΔοπάπιῃ δη- 

ΟΝ ΒΟ: οη΄ υτι εἰ, ᾧ ἂν τί σώματι, δυὶ 
σοτίθ ᾧ ἂν σώματι τί, αἱ ρβϑ]ο ροβί [6- 
Β'ωγ : αἢπ8 εἰϊαιι ἔογπια μοβίεβ, ᾧ ἂν 
ἀριθμῷ τί ἐγγένηται. Μυίαὶο δυΐοτα 
ἀυπίαχδὲ δοσοπίυ, δὶ βουθαπιϑ ὃ ἄν τι 
ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται, νἱἀδπ πη) 8π 
1ϊᾳ ἀθίομαϊ μοβδὶς οὐ ἀϊσαπιιβ ἱπιρ! οἱ ἐη8 
6586 )88 Ῥϑι συ 85: οἵ ἀϊοϊαμη Θββα ὃ ἄν 
τι ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται, Ῥτο ὅ,τι ἂν 
ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται. ϑ'ιεὰ δυὶην ρο- 
{1118 Βογι ρβἰββδὲ, υἱ ορίῃοτν, τί ὃ ἂν ἐν σώ- 
ματι ἐγγενήται : (Ἰὰ εϑ8ὲ, τί ἐστιν ἐκεῖνο 
ὃ ἐὰν ἐγγένηται σώματι) ἴάδο ναὶ ἤδῃς 
Ἰδοϊϊοπθηι νῈ] ρῥηιπδιι ἢΠΠ 8, ϑπυΐπδπι 
Ε886 δι  γοῦ, ΒΤΈΡΗ, 
ᾧ ἂν τί σώμ. Καϊίθτιβ ρ. 126. ςοπ]. 

ᾧ ἂν σώματι τί ἐγγένηται. Αἱ εἴἴΐδια 
Ῥδυΐο ροβὲ εβί, ᾧ ἂν τί ἐγγένηται σώμα- 
τι. Οὐοιοροσ. ἰερὶ Ἰυθεθαῖ οὐπὶ 518- 
Ῥῆδπο ᾧ ἂν σώματί τι ἐγγένηται, 1ἴα, ᾧ 
σῶμα, ἂν αὐτῷ τι ἐγγένηται, θερμὸν ἔσ- 
ται, Ζρυπίυβρ, 184, ρτοθαρθδὲ σοη]θο- 
αγατ Θ᾽ ΡΙΒΩΙ ρτίπιηι, βἷς, τί ἂν σώ- 
ματι ἀγόννως. ᾧ θερμὸν ἔσται [τὸ σῶ- 
μας ΕἼβοη, 

ἂν τί ἐν τῷ σώματι ἐγγένηται] Ῥτο- 
Βθο, βοουπήύτ Εοτγξίοσυση, ϑιθρῆδηὶ σοπ- 
͵θείυταπι ᾧ ἂν τί σώματι ἐγγένηται, 418» 
οϑὲ ἰδπὶβ ποὸ ᾿ἱπνεπυβίδ ἐγαμβροϑιίῖο ἴοτ- 
τὴξο ρτοχίη ᾧ ἂν σώματι τί ἐγγένηται, 
μκῖρε᾿ ἐῤ τη ΞΘ Β05 οϑί, Φμαπεμη τὸ ἴἢ (0Υ- 
Ῥι8 ἱποϊϊεπέο, τὰ φονριβ οαἰδάϊθη εΥἐἐ 
Εξε οοηβισυςίῖο Οτεςοὶβ, πιαχῖπιθ Ῥ]αΐοηϊ, 
λπ ἀἸαίορο ρῥτορηβ : ν. ς. 7) νθεί, ρ. 132, 
Ἐ, ἡ δὲ διὰ τίνος δύναμις τό τ᾽ ἐπὶ πᾶσι 
κοινὸν καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις δηλοῖ σοι----. 

Βδερ. χ. ἢ. ὅ12, Α. ᾿Αλλὰ τί αὐτὸν τῆς 
κλίνης φήσεις εἶναι ; Ρἱοίογοηι ἰεοϊὶ, ἀπ 
ε)ι58 ορίβοοα, απ φιϊὰ αἰϊμὰ 6}5 αἷς 
6886. ἰ0.ἃ. α. σὲ δὲ τίς αἰτιᾶται πόλις 
νομοθέτήν ἀγαθὸν γεγονέναι, καὶ σφᾶς 
ὠφεληκέναι ; Χαρώνδαν μὲν γὰρ Ἰταλία 
καὶ Σικελία, καὶ ἡμεῖς Σόλωνα" σὲ δὲ τίς 
ἕξει τίνα εἰπεῖν. Ἐλιγά, ρ. 228. (, 
᾿Αλλὰ τίνα δὴ ἐπιστήμην, ἢ τί χρησόμε- 
θα’ ναϊρὸ ἰερίίατ ἢ τί χρ. ηυοά τοοὶθ 
δπιδπάανϊ Ηουκάϊυ5 ϑρεοῖα, ΟἿ, ᾿. 68. 
Ῥτοίδγ. Ρ. 194. Ὦ. εἴ τις ἔροιτο ἡμᾶς, 
τῶν τί σοφῶν εἰσὶν οἷ ζωγράφοι ἐπιστή- 
μονες"---εὶ δέ τις ἐκεῖνο ἔροιτο, Ὃ δὲ σο- 
φιστὴς τῶν τί σοφῶν ἔστι ;---ῬΠ αἴδτοῦ, 
ἐς Αηἰπιὶ τοδί, ἰὰ Ἵιη. Ρ. 1013. Ε. τίς 
δὲ οὖσα καὶ τίνος ὕντος ἣ ψυχὴ τοῦ σώ- 
ματος προτέρα καὶ πρεσβυτέρα λέγεται 
γεγονέναι, προϊὼν ὃ λόγος ἐνδείξεται, 
Οεΐογυπ εἰ πος Ῥμπάομίβ ἰοσο ᾿ἰθη ἀΪ8- 
βοηθῇ απῖ, αὐοά τεσθηβοσθ πἱϊ Ἰυγθέ; 
Ὗγυττ. 

ὅταν τί ἐν τῷ σώμ.] Τυῦ. ΑΙά, εἰ 
Β488. ὃ ἂν τί ἐν τῷ σώματι, δ. ἀεῖπάα 
ὅτι ὃ ἂν θερμότης, εἰ ὅτι ὃ ἂν πῦρε Αὐυρ. 
τ βοῦῖ δὶ νόϊυϊε ὐγθᾶσ, ᾧ ἄν τι ἐν τῷ 
σώμ. ϑιβορίιδπιυβ οἀϊάϊε ᾧ ἂν τί ἐν τ΄ σ. 
Ἰεροπάσπ ἴδθθα Θχἰβιϊπιδῃ8 ᾧ ἂν τί σώ- 
μᾶτι, νοὶ ᾧ ἂν σώματί τι, νοὶ ὃ ἄν τι 
(Ρτὸ ὅ,τι ἂν) ἐν τ. σ. 1)6 αυΐθυ8 σοη]εο- 
τυ τῖ5. ΡΠ ΠιΆπι, ρτοραίδπι ἃ Εογβέοτο, ἴῃ 
ἐθχίαπι χσεοθριὶ βου ΑἸ ἰσοοῦπ 81- 
τεσ ἐεηίαταιξ ; Ὧ08 ὑπὸ ὃ ἂν ἰπ ὅταν πνι- 
ἰδίο βυᾷπι ϑβουϊρίοσὶ ταϑηὺπὶ τοβιϊ 586 
ποῦῖβ νἱάδιισ, ΗΕΙΝΡ. 

ἀλλὰ κομψοτέραν---καὶ τἄλλα οὕτως 
ϑοϊία ρῥγτγοίθοϊο ἱπιθυτορδίϊαηουϊα, 5868 
δάσο ταδρὶβ κομψαὶ, ϑοϊξ;, αὐδτὰ ἢχ- 
πιϑο; ααΐθυβ ῬΙαῖο 5101 νἱδπὶ ΙΠΌΠΣΤΘ 
βίαδοι 80 ἰάθα δὰ πδίσγαμ, οἴ, αΣ ναϊρὸ 
ἀϊουπί, α βο886 α(ἱ 6886: ἀπὸ τῆς ἰδέας 
καὶ τοῦ εἴδυυς πρὸς τὴν οὐσίαν καὶ ὑπό- 
στασιν" ηὐἱὶ ἀὰὸ Θχίγοιηι βαπὶ σοῦ π ἴα - 
πιϊπὶ, ἰῃἤη ΠΟ Βρδίῖο ἀἰβαποιῖ, δἱ ἃ βοβϑο 
84 6566 ἰθμδ5 ; ουάθαι ρυποῖο σοη)απο-. 
Ὁ, δἰ ουηῖγα Ὁ 6886 δ(ἰ μο856 ροΙβδ8. 
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μάτι τίς ἐγγένηται, νοσήσει," οὐκ ἐρὼ ὅτι ᾧ" ἂν νόσος, 
Ϊ᾽ “Δ 3.7 “ἱ -“. [] ; 

ἀλλ᾽ ᾧ" ἂν πυρετός" οὐδ᾽ ᾧ") ἀν ἀριθμῷ τί ἐγγένηται," 
Ε “" “᾿ ᾿ “ 

περισσὸς" ἔσται, οὐκ ἐρὼ ᾧ" ἂν περιττότης ἀλλ ᾧ ἂν 
7 Ἁ ᾿» [ἢ 3 » ἢ 0 "ἢ ς “ εὴ θ᾽ ΄Ὡ“, 

νὰς, καὶ τάλλα οὕτως. ἀλλ ὁρῶ εἰ ἤδη ἱκανὼς οἱσῦ ὁ τί 
ΕῚ “ ΝΜ 

βούλομαι. [ἃ. 125.] ᾿Αλλὰ πάνυ ἱκανῶς, ἔφη. ᾿Απο- 
’ ἀντ 3 ὦ τ Ἂ ἌΣ ἤ ῇ ͵7ὔ “ 8 ΝΜ) 

κρίνου δή," ἢ ὃ ὃς, ᾧ" ἂν τί ἐγγένηται σωματι, ζῶν εσ- 
' τέν ἡ “Ν ἱ Ὁ γι Ν “Πι Ὁ ν 
σαι; Ὥμ ἂν ψυχῇ, ἐφη. (Οὐὐχοῦν ἀεὶ τοῦτο! οὕτως ἐγει3 

ΘΕῚ,, ὦ δὲ 1 εἰ σοτν ΚΞ, ὃ δὲ 8.---ὐ τί ὁπ 1, οἱ ρζῃ ᾧ, ροβὶ ἜΗΝ: Ῥοῃηϊέ τὸ " Ἔ ἂν 

γένηται ϑετ ΟΕΊΝΝ 1,: νοσήσει..«ἐγγένηται ἴπ τὴρ 21.---ῦ ὃ Ὑ, ΟἿὴ 1.--ν ὃ Ὑ.--- 

χ εἰ δ' ἈΞ ὃ ΠΦ, ὃ Ὑ.---ὦ ἂν γένηται Δ.---Ὁ περιττὸς ἩΓΔΈΠΥΟΒ εἰ Ρὲ ᾧ : περετ- 

τὸν "-.-Ὁ ὃ ΥὙἹ, ὃ Π.---- εἰ οτὰ ργ Γ.---Ὃ δὴ ὁπι Π.--- ὃ ΠΥΦ.---ἰ ἂν γένηται Δ.---- 
8 ζῶον Γ.---ἰ ὃ ΠΥ.---ἰ ἔφη ἔσται ΛΕΗΙΙ,-ττὸ τοῦτο ἀεὶ 1,.-- ἦ οἷ ΛΞΕΗ]1..--- 

Ἐτδΐ 88η6 ἀμαθὴς ἀπόκρισις : Ραγδης Ἠπ- 
πΙΟΓ ἢ. ε886, φαὶ καῦοαὲ ματι ἑαξοηι : ἔϊπ- 
Ῥαγθπι, ηφαῖ τηιραγϊαΐεηι : οἱ βἰμα 1 ηλ 
1110 ϑεμοϊβσογυτη, φμαϊἐα8 68ὲ ἃ φμα 
ΤῈ8 εἰσι σα: 56 ἸἈρθα ἐπί, 
Νίαης 81 ΒιθΆ]}1ογ υροτὶ ἀεθεῦδί, Ἰυθῖα 
ἀθβπιῖῖο ρόποτε οἱ αἰ ογο π 8 ΒΡΕΟΙΟΙ εἰρ- 
πἰβοδηάα, πος ἀδίυπροηδιιη οσγαΐ τηθη- 
Ὅοδ ἀπῖτιβ βρθοῖεὶ. δίυεἱ μος ἰός οα- 
ἐϊάια εβὲ ἰκὶ, πὶ χιιοὰ ἐρπὶβ πὉϑηῖξ; πιοτὸ 
ἰαδοταῖ, φιοὰ ξοῦγὶπι μαδοῖ : γουὶββίτηδ 
αυϊάσδπι ἀϊουπίαν, δοὰ πὰ αἰ τϑοϊ ργοσδγὶ 
αυφδηξ : αυρά ἴπ ἀοπηϊπίομο δάθβϑε ἀ46- 
Ὀδῖ, αἱ βυδ)]οοίαμη οἱ ῥσεθοδίυτη θα ὰ8 
ἰαίς ραίθαπίἪ ; ἡϑῖη 8|18 βυπὲ Ῥσεθίθυ Πα 
οΑἸ δ, 511} τηοτθὶ ρτείθτ ἔτι. [ἢ ἰοτ- 
το ἀοφμπίᾳυθ δχϑιρίο ϑδάθιη σαῖῖο να]οῖ, 
περιττὸν ἔσται ᾧ ἂν μονὰς, Β0}]}]ςεἰ ἐγγέ- 
νηται νε] προσγένηται. Νιη οἱ επὲέα8 
δ ὩΟΠΏ}1Β ἸΠΙΟΥ ἐπηραγῈβ ΟΘΏΒΟδΓΟΓ, 
Θοσιπιηι8 οτάϊπὶ, στοίχῳ, Ρῥτγεβουθθῦα- 
ἴαγ, οἱ ἴῃ Ρυϊποῖρῖο ρομποθδίυγ ; υἱ ᾿πέρυ 
Ῥαγὸβ ρυϊτωυβ Βαρεθαΐογ δέπαγῖ8. Νδο 
ΟπληΪ8 οβὲ περιττὸς, ᾧ ἂν μονὰς προσγέ- 
νῆται, τιοαὺθ ἄρτιος, ᾧ ἂν δυάς. Εἰ πε- 
ριττοῦ Θϑὶ βρδοῖθβ υξάδπι, ᾧ ἂν ἀρτίῳ 
μονὰς προσγένηται, 8ὲ οσμὲ μαγὶ ππὶξαβ 
αὐάαΐ, (ἰοπνοπῖξ Ἰρτιαγ σατὰ ἀποθαβ 
Του θ5 Θχθιαρῖβ, οἱ ργβαϊοδίυτη 56Ὁ- 

Ἰεοῖο 51 δησυπμπβ; 581 αυϊάειη οἱ δ]}1 
510} ᾿ΠΊΡΒΓΘΒ, ΡΟ 86, ἈτΡΙΘΥ ἀπ αίθηη : 
6616 δείδπι ἕδος δοσοϑθίοπε απἰίδιβ δά 
Ῥδτθη. (ἰίοπιπ ἴπ ἰοΐαπὶ σΘηὰΒ. Ὡὰ- 
ΤΙΘΥΌΤΌ ΤΙ ̓δρο αἰν βῖο δὲ υἱτ] 8606 ΞρΘολοὶ 
ἀοῆπιο να]οὶ, ρα ΤἬροποι, Μδίμθμι. 
Ῥιαΐ. ἱ. δ. Ῥ. 29. τῶν δὲ ἀριθμῶν ποιοῦν- 
ται τὴν πρώτην τομὴν εἰς δύο' τοὺς μὲν 
γὰρ αὐτῶν ἀρτίους, τοὺς δὲ περιττούς 
φασι" καὶ ἄρτιοι μέν εἶσι οἱ ἐπιδεχόμενοι 
τὴν εἰς ἴσα διαίρεσιν, ὡς ἡ δυὰς, ἡ τετράς" 

περισσοὶ δὲ οἱ εἰς ἄνισα διαιρούμενοι, οἷον 
ὃ ε, ὁ ζ. Ῥ]αῖο δυΐδπν βϑπαβ οἱ βρθοίειι 
ἴπ [8 Θχθιπρ} 8 δαϊήθυϊί, χα ἔδοι 15 οἃ- 
ἄσπὶ ταϊοπθ ξωῇ, υἱέα, βυθ)έσογει ψυχῆμν, 
απῦπαπι. Ὗυττ, ουἱ 8ῖς 'π Δαάδεπα. 
«Ῥῃαάοποπι ᾽πὶ βομοΐα ᾿πίογργείβηβ, τη6- 
ταὶ τθὸ δὰ μῆς ἰσοσιη ἀἴσοτο, Ῥίαΐο- 
πϑι νἱἀουῇ βου ρβῖβδα, ᾧ ἂν ἀρτίῳ μόνας, 
βοϊϊςοὲ ἐγγένηται" ἱ. 6. ὥραΥ πΗΠΙΟΤ 5 
ἐβὲ ἰδ, οἱ μαγὶ μαϊία8 ἀὐοοδϑοΥῖξ: ασδιῃ 
σοπ]δοϊιταπι Ῥοβίοα, σοπβοθει8 ἤδπσ 
ἃπποίαοηθτη, ἔα βδαν ἀθργοιθπαὶ. Κε- 
πἴς ἀρίπάς δὰ πὶ ἀπὰ5. 6 αἰξοῖρι}}5, οπ- 
πϑ ἢ 8 ἀϊδ]ορὶ οἱ ρταπιπγητςαη) τὰ- 
τἰσηδῖι οἱ αἰ αἰ Θοζίσατα. δα} Πα ΐ6 πὶ δοςὰ- 
ταΐα ρογβθαοὶ 80} }{π|5, 4φυὶ ᾿άθπι 86 νυἱα 1556 
δ τπιατεί, τα Ἰοποβα 6 ΒΕ θη 1:8 βὰδε ἐχ- 
ΡΙΙοατοὶ 688, 418 Ῥίδπθ οὐπὶ ταιϊοπῖθιβ 
σοπνοηϊτοπί 115, 4188 650 ἴῃ δηποίδιομδ 
βϑουΐζυϑ ϑύϑιη. [1Ὰἃ6πὶ, δὲ πιϑὶ σϑαββα εἴ 
58 Βροπίθ, τοΐυτι ος ποβίγϑ δα τ τὶβ 
γοΪυσιδη το] ορὶὶ, ἀεαϊία εἰϊαιη ΟΡ σᾶ {γ- 
ῬοΟρτΑρ ἶσ08 ΘΥΓΌΤΟΒ δηϊιπδἀνοτίθῃβ, 60- 
τ]ὰ ἡπαάϊοεπι σομβοϊθηβ, ἡλοπὶ ἢπὶ 
Βα] οἴτηι8, Εδὲ δΐσ Ὡ0 Ὁ} 185] πηιι8. 8ἀ0- 
Ἰεθοθηβ Οὐ] 6] πηὰβ Τάονίςυβ ὟΝ 856 η8- 
τῖυ8, (ὐαϊζονίσοηυβ, αἱ πο δἰίογυτῃ 
δπηυτηῃ ρετγοερίδ ποϑβέγα ᾿ῃβ. 10 π 6, ἰαϊῃ 
γΘΓῸ Τηλχ 6 (ἰοτηθβοδ βυδαυθ 'ρ86 6χ- 
ογοϊβείοηο, ταπίαπν ρτοῖεοϊς, υἱ [8πὶ πυπο 
βοιϊρι οποία οιμπιοπίοίανγ ἀθ ΟἸτυϑιρρὶ 
νἱΐα οἱ ἀοοίγπδο σο "118, οἱ τηᾶρτιο 8]}- 
αυδηάο ποβίγι8 ἢ 06 γ8. οὐτιβηηθηΐο ζαΐα τι 
Βὶξ ; δὶ αυϊάθη ᾿πβαταϊαπι ποὺ βίιἀϊογαπι 
ἰΐθγ Ῥουβθηυδίυτ,ἢ 

περιττὸς ἔσται) ὅς 6 ΤᾺΡ. (δά. 
Ῥατ.) ῥσὸ νυϊσαΐο περιττὸν τοοΐβ βουῖρβὶξ 
Ἐποθογ, εινυ. 

ᾷ, 125, ἀποκρίνου δὴ κι τ. Χλ.}] Ἠθεὶ 
500, Ἐοίορ. ῬΠν5. Ρ. 99.  υτι. ι 
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“" Α ᾽ ,ὕ “" ᾽ ΙΝ "ἂ 
Πῶς γὰρ οὐχί; ἢ" δ᾽ ὅς. Ἡ ψυχὴ ἄρα ὃ τι ἂν αὐτὴ! 

᾽ὔ ».κ 6 23ϑ ,ν}ἢ »" ὔ 

κωτῶσγη," ἀεὶ ἥκει ἐπ᾿ ἐκεῖνο Φερουσα ζωήν; Ἥκει μέντοι, 
ΕῚ Πό Ὦ δ᾽ ΕΙ “-΄ ’ ἊΡ 2} Ν 

εῷη. - Τ]ότερον ἔστι τι ζωῇ ἐναντίον ἢΡ οὐδέν; "Ἔστιν, 
3} 7 Ε] “ 

εἐφη. Τί; Θάνατος. Οὐκοῦν ἡ1 Ψυχὴ φσὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ 
3 ͵ὔ 3 "“ 

ἐπιφέρει ἀεί, οὐ μή ποτε δέξηται, ὡς ἐκ τῶν πρόσθεν ὡμιολό- 
ἃ Ε “ 

γηται; Καὶ μάλα, Ἐφη, σφόδρα, ὁ Κέβης. ΤΙ οὖν; τὸ 
Α δ ,ὕ ᾿ “-,,ὕἦ ,ὔ δέ ,,» 5 ͵ ᾿ᾷ 

ῥυῆ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίου ἰδέαν τί νυν δὴ ὠνομυάξομεν; 
᾽Α 7 ΝΜ Τὸ δ δέ Ἀ ὃ ᾽ὔ ν 4 ἃ 

νάρτιον, ἐφη. ὁ ὃε δίκαιον μὴ δεχόμενον καὶ ὁ ἂν 
Ν Ἁ δέ ΠῚ ᾽ Ν νι ΓΚ εν 

μουσικὸν μὴ δεγηται; ᾿Αμουσον, ἐφη, τὸ δὲ ἄδικον. ἘΠεν’ 

1ι αὐτῇ ,, αὐτὸ ΓΈ, αὐτῶ ΛΗΙ,.----ῖν κατάσχοι Ο οἱ σοτγ Γ᾿.---π πότερον... ἔφη οτὰ 8.--- 
ὁ δ᾽ οἵη Δ.---ρ ἢ...«ἐναντίον οἵη Η.--4 ἡ οἱχ ἼΞΥ.--τ ἔφη σφόδρα ᾧ8 : σφόδρα ἔφη 
᾿ς͵--» δὴ νῦν Δ.---ῖ ὀνομάζομεν Δῷ, ταῦτα ὠνομάζομεν ἽΠΠ, ὡμολογήσαμεν ΟΕΉΙΙ, 

ἡ ψυχὴ ἄρα] Αγ ουϊαπι πὶς δὲ τποχ 
ἴπ νετθῖ8 Οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οπήιᾶςλ ΤῸΡ. 
ἩξινὉ, 

ἡ ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει 
ἀεὶ, οὐ μήποτε δέξηται) [πιἰθτρτοίδίυῦ 
μᾶπς ἀϊδρυϊαιίοιβ Ρ]δίοηϊσθ ρϑγίεμι 
ῬΙοιη. ἔπη. ἱν. 110. νῖ], 10. Ρ. 465. Β, 
Β. Περὶ τοιούτου χρήματος τίς ἂν ἄμφι- 
σβητοίη νοῦν ἔχων, ὡς οὐκ ἀθάνατον" ᾧ 
πάρεστι μὲν ἐξ ἑαυτοῦ ζωὴ, ἣν οὔχ οἷόν 
τε ἀπολέσθαι: πῶς γάρ; οὐκ ἐπικτητόν 
γε οὖσαν, οὐδ᾽ αὖ οὕτως ἔχουσαν, ὡς τῷ 
πυρὶ ἡ θερμότης πάρεστι: Ἀέγω δὲ, οὐχ 
ὡς ἐπακτὸν ἣ θερμότης τῷ πυρὶ, ἀλλ᾽ ὅτι 

εἰ καὶ μὴ τῷ πυρὶ, ἀλλὰ τῇ ὑποκειμέ 
τῷ πυρὶ ὅλῃ" ταύτῃ γὰρ καὶ διαλύεται τ 
πῦρ" ε δὲ ψυχὴ οὐχ οὕτω τὴν ζωὴν ἔχει, 
ὡς ὕλην μὲν οὖσαν ὑποκεῖσθαι, ζωὴν δὲ 
ἐπ᾿ αὑτῇ γενομένην τὴν ψυχὴν ἀποδεῖξαι" 
ἢ γὰρ οὐσία ἐστὶν ἡ ζωὴ, καὶ ἔστιν οὐσία 
ἡ τοιαύτη παρ᾽ αὑτῆς ζῶσα, ὅπέρ ἐστιν, ὃ 
ζητοῦμεν, ἡ ψυχὴ, καὶ τοῦτο ἀθάνατον 
ὁμολογοῦσιν' ἢ ἀναλύσουσιν ὡς σύνθετον" 
καὶ τοῦτο πάλιν ἕως ἂν εἰς ἀθάνατον ἔλ- 
θωσι παρ᾽ αὑτοῦ κινούμενον, ᾧ μὴ θέμις 
θανάτου μοῖραν δέχεσθαι" ἢ πάθος ἐπακ- 
τὸν τῇ ὕλῃ λέγοντες τὴν ξωὴν, παρ᾽ ὅτου 
τοῦτο τὸ πάθος ἐλήλυθεν εἰς τὴν ὕλην, 

αὐτὸ ἐκεῖνο ἀναγκασθήσονται ὁμολογεῖν 
ἀθάνατον εἶναι, ἄδεκτον ὃν τοῦ ἐναντίου 

ᾧ ἐπιφέρει" ἀλλὰ γάρ ἐστι μία φύσις ἐν- 
εργείᾳ ζῶσα. Ἑτρο 608, αἱ Πυ}8 δτρα- 
πυθηΐϑιϊουΐβ Ῥ]αϊοπίοθ υἱπὶ τερυάϊαπέ, 
ἀυοθαϑ 8.118 σοθύοθὲ δυραμηθπῖϊβ, ΑἸΐε- 

τῦτῃ δεῖ : ἢ ἀναλύσουσιν ὡς σύνθετον--- 
μοῖραν δέχεσθαι" ἰ. 6. αἰ απΐππαπι ἐπ 

ραγίε5 ἀϊδϑοϊσεπὲ, μὲ οονεροβίέαπι, ἐάφιο 
δι 60, ἄοπος ρεγυδηϊαπὲ ατἱ ππαᾶρὶ ἐα- 
ἴδηι ραγ θη, φιώ βἰνὲ εὲ σιξονῖβ ἐμερετεέ, 
φμώ ἑπμποτία! 8 5ἰξ, ομδ πείαδ εἰ σοπέτα 

παΐμγ ἴ6 568 81ἐ γυιογέθηι διδοῖ ροΥ : ᾿ος 
εβϑὲ ἢΠΠπὰ δτραπιεπίστη, χυοά δἰ Ἵ Πη}5 
ῬεγοΠοϊορίςο ν, νὴ. Ρ. 'ν, ΔΙΙεσαπι: ἢ 
πάθος ἐπακτὸν---ἐνεργείᾳ ζῶσα" απξ αἰἷ- 
ἕδηέεβ υἱέαπι 6886 αὐοἰδη8 πτιαϊεγίω, ἰὰ 
μη πιαΐογῖ ἑαΐε ἀοοϊδη8 Ὁεπὶξ, σορ δη- 
ἐπν' ἱπιπιογέαϊς 6886 [πέετὶ πεὸ ἐαμας ο0Ή.- 
ἐναγὶδ 6}μ8 φιιοά ἴρϑβα αὐἀξεγέ, (Ἰ. 6. ἔγι- 
"πεπὶβ α Ὠιογ 6). Ἐξεπῖρι τὰ εδἐ παΐιγα 
αοἶμ υἱθεηβ. ἘᾺ 5. τονοοδῖ ἀοιηοηβέγα- 
ἔοπειῃ δὰ 11υἀ ἀδοτγοίαπι, ἀπδτ 6586 ἰὸ- 
(ἰὰβ παίΐυσθ δηϊηδιῃ, οὐὰ9 Εἰπρυϊγ6 8 
ΒΠΙΠιῖΒ Ποβέγεα ρᾶτί65 δἰπί. Αἀ ἕυπο ΡἢΘ- 
ἀοηΐβ Ἰοουτη τεΐοτε ἱΐαπι ἰπ οτργεία πάτο 
ῬτοοΒβ Τηβε, Τῆεο], 8, 187. εἴ 188. 
γγυττ. 

τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει] 1. 6. τὸ 
ἐναντίον τούτου ὃ α, ἐπ. Τυπι δέξηται 
1ιθτὶ βοτῖριὶ δαἀϊίαθε.,. Οοηΐ. ποΐ, κα 8. 
29. Ηξινυ. 

τί νῦν δὴ ὠνομάζομεν 1} ὅ1ς. ΤΡ, υἱἷΖ 
Ἶ4πι δίερδ. οὐϊάϊε, Β85. 2. εἰ 5:0}. ὄνο- 

ῃ 

μάξζομεν. Δὰρ. οὐπὶ ΑἸ4, εἰ Β85, ἴ. 
ὧμο αμεν. Ῥοβὲ νῦν δὴ ΤΡ. Ῥαγ. 
ταῦτα Ὀδθεπὶ ᾿πβογίυτη, αἰνοΐ 58} 16 πὶ τῖὰ- 
ἰαπάππι ἰη τοῦτο.--- Τὺ δὲ δίκαιον μὴ δὲ- 
χόμ. φιοὰ αμέεπι ἡμδέιαη ποπ τεοὶρὶξ. 
ἨΕιΝ ἢ. ' 

μουσικὸν} Ῥαῖΐο 6856 γεοσμίαξεη, σοπ- 
οἴππιηι, δία δάθο ἄμουσον ἱπιπιούπία- 
ἔμπι, ἱποοποίππισι. 8:5. Αρυϊδῖυβ ἄδ 
Ποοίτίπ, Ρ] δέ, 1. Ρ.. 10. ΕἸπαθημ, “ ἤδθγθῖ- 
416 (δοταο) ἰοίϊαβ ἰρ86 πιοάδυϊαῖαθ 80 
παιβὶοαϑ :᾿ σαδίθηι [αἰἶ8 6]08, εἰ ἀϊοῖ, 
οἵ οτδιϊοηΐϊ, οἵ νος, ἀεδεῖ ᾿'π6886 σοποίη- 
εἰΐα8, ΕἸΒΟΗ. 

ἄμουσον, ἔφη, τὸ δὲ ἄδικον] 1. 6, τὸ 
μὲν ἄμουσον, τὸ δὲ ἄδικον. οίυϊ Ῥτο- 
185. δ. δ4. Οὐκ ἄρα ἐστὶν ὁσιότης οἷον 
δίκαιον εἶναι πρᾶγμα, φὑδὲ δικαιοσύνη 
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«ἰὶ τ᾽, 103. 



-» ἥ" ͵ 
.4..68, 7. γε ἱκανῶς, ὦ Σώκρατες. 

“Ψ» Ἶ καὶ 9 "“ ““ ᾿ ͵ὔ ἀ ἰὴ " Ἀ 

1, 106. σῷ ἀναρτίῳ ἀναγκαίον ἤν ἀνωλεθρῳ εἰναι, αλλοὸο τί τὰ 

4240 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ἷ 

ὃ δ᾽ ἂν θάνατον μὴ δέγηται, τί καλοῦμεν; ᾿Αθάνατον, ἔφη. 
Οὐκοῦν ἡ“ Ψυχὴ οὐ δέχεται θάνατον, Οὐ. 
ἄρωΝ" ἤ" ψυχή; ᾿Αθάνατον. 

᾿Αϑδάνατον 

[ξ. 126.1 Ἑΐεν, ἔφη: τοῦ- 
τὸ μὲν δὴ ἀποδεδεῖχθαι φῶμεν; ἢ πῶς δοκεῖ, Καὶ μάλα 

Τ' οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ὦἡ Κέβης; εἰ 
Ὀ 

7 Λ “ἃ με -" Ἀ ΓΙ ᾿ “" Ἀ Ἁ 

τρία ἀνωλεθρα" ἂν ἦν; Πῶς γὰρ οὐ; Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ 
-- μὰ Λ ᾿ Ψ ες» .Ν , 

ἀθερμιονὰ ἀναγκαῖον ἦν ἀνωλεθρον εἰναι, ὁπότε τις ἐπὶ γιόνω 
Ἀ ᾿ ε ’ “Δ ξ Ν " ΄-“ ..» 

θερμὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξήειξ ἂν ἡ γιῶν οὖσα σῶς καὶ ἀτηκ- 
Ε Ἂ δ), ΕῚ Λ " ΕῚ δ᾽ Ϊ“ΦῊ “ 7 Ύ δέ νἱ 

τος; οὐ γὰρ ἂν ἀπωλετό γε, οὐδ᾽ αὖ" ὑπομένουσα ἐδέξατ 

ἂν τὴν θερμότητα. ᾿Αληδῃ, ἔφη, λέγεις: Ὡς δ᾽ αὕτως, 

ὡμολογήσωμεν Δ.---ὐ ἢ οτὰ ΓΔΦΟΘΉ],8.---Νν οὖν ΛΕΙ, ἔστι Η1,.--- ἡ οὐ ΔΟΉΗΙμ. 
--- ὁ ᾧ.---ἰ ἀρτίῳ ΡΥ Π, περιττῶ ΓᾺ εἰ οοτ Δ.---Ὦ ἀνώλεθρον ὙΟῚ, ἀνωλέθρῳ οὐπὰ 
ἧς (ΟΙΓ Γ΄.---Ὁ τὶ ἢ τὰ ΓΟ εἰ γγ Ξ οἱ τὸ Λ.---ρο τρία ἀνώλεθρα ΓΈΘΗΙ οἱ ρτ ΛΠ: τρία 
ἢ ἀνώλεθρα "ς.-- τὸ θερμὸν ἩΠΥΟΘΗΙΙ, εἴ ργ ΛΞΦΕ, τὸ ψυχρὺν ΓῸ8 εἴ σοττ Δ, τῶ 
θερμῶ οοττ ᾧ.--- ἀνωλέθρῳ Φ.---ἰ ἐπάγοι ΛΦΟΕΟΘΗΙ, ἐπάγει ΓΔ, ἐπάγη 1,.--- ἐπεξ- 
ἥξει 1,85.----ἰ ἂν ΓΔΕ.---ἰ ἐδέξαιτ᾽ Η.---ὖ δ᾽ οὔ ἼΕΠ.---Κ ἐποίη Δ, ἐπήει "ς.---ἰ ἀποσ- 

οἷον ὅσιον, ἀλλ᾽ οἷον μὴ ὅσιον" ἡ δ᾽ ὁσιό- 
τῆς οἷον μὴ δίκαιον. Δίκαιον ἄρα, τὸ δὲ 
ἀνόσιον. Οὐυηΐ, ποῖ, δὰ ΤὨΘείοι, 8, 96. 
Ἠεινῃ. 

οὐκοῦν ἢ ψυχὴ κ΄ τ. λ.7 ΟἸγταρ. Ἡ 
ἀπόδειξις πρόεισιν ἐς τῶν ὑποθέσεων τοί- 
4δε συλλογισμῷ. ἡ ψυχὴ ᾧ ἂν μῶν 
τούτῳ ἐπιφέρει. πᾶν δὲ ὃ ἐπιφέρει τὶ, 
ἄδεκτόν ἐστι τοῦ ἐναντίου αὐτῷ. ἡ ψυχὴ 

ἄδεκτός ἐστι τοῦ ἐναντίου ᾧ ἐπιφέρει. 
τὸ ἐναντίον ἐστὶν οὗ ἐπιφέρει, θάνατος. ἡ 
Ψυχὴ ἄρα ἄδεκτος θανάτου͵κ͵ Οὐπῇ, ᾿(επ) 
Χϑδορ, Κ. Π. 6α, 45, Ρ. 6ὅ5. Μίαν, Ἴγτ. 
Ὅ ε8. χυ. ὅ. δὲ Αἰεῖπ. ἐς ϑοςὶ, Ῥιίαΐ. ς, 
25. βὰν ἰηἶτ. ἘΟΘΚΒΤ. 

οὐκοῦν ἣ ψυχὴ οὐ δέχ. (Οὐ, Αὐρ. 
Οὐκοῦν ψυχὴ μὴ δέχεται, ἴπ αυΐϊθυβ μὴ 
ἐχ ῥσοχίιηΐβ ᾿ΐθσγαν Πἰτατῖιβ, ΗΕῚΝ ἢ. 
ὴ 126. ἄλλο τι τὰ τρία ἢ] 510». ἄλλο 

τι ἢ τὰ τρία. Αὐρ. ἄλλο τι τὰ τρία ἀν- 
ωὡλ. ἂν ἦν ; ὅδπηα {Πτυϊη δδὲ ἄλλο τι ναὶ 
ἄλλο τι ἢ ἱπιεττοραπαὶ βἰρηϊποδία ; Ρετ- 
ἐπ θ ἰδταδη δίας ἢ. ἰ. ἢ, ἰπἰεγθοίο γοτ- 
Βο, Ροβὲ ἴ'δπὸ ζουπιυ]ατα ροβίϊαι πιοχ Ἐ 
128. ἄλλο τι ψυχὴ ἢ εἰ ἀθάνατος τυγχά- 
γει οὖσα, καὶ ἀνώλεθρος ἂν εἴη ; οἱ ἃηίς 
δ. θ4. φέρε δὴ---Φἁἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν ἢ 
σὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχή; Θυδη- 
αμιλπὶ οἱ 1}}}5. Ἰοοβ αἰ χὶ νϑυδηῖ. [πὸ τ 
ποπάυτη Θαρ]οσδία βδι1ι8 ἀπιχὶ πΐδ1} πιὰ- 
ἴαγο., ξινῃ. 

᾿ ἄθερμον--- ἅψυκτον)] 88: ροθίθπου νὸχ 
σεΣα εϑὶ, ῬῖοΣ ἀευεῖ εβ86 ἀθέρμαντον. 
θεὰ γῆογ βεηέθηι:9 ἀἰθριυίςαίοηἷβ ἐδ δο- 

ΟΟΙΩΙΠΟὐΔΙΟΥ ἢ ΕΥΡῸ μοβίθποσ νἱάθίυτ 
ξαϊδβ56 ἄψυχρος. [ΠἸγϑαὰθ πονᾶ πδῸ π.8]- 
ἰδία, δ δὲ τ8 ἃ ῬΙαίοπαε δα σοιπιρδγϑίῖο- 
πδπὶ ἀθανάτου εἰ ἀνωλέθρου οὐτπιηεπάδη- 
ὅδπι.. ἵγυττ. 

τὸ ἄθερμον] Μ λοΒΘ Απρ. οὲ Τυῦ: οσὐμὰ 
ΘΙΌΡ, τὸ θερμόν. Ψορσαραίαπι ἄθερμον, 
ᾳυοὰ ἐπ ἴαχίοο 80 Κυδριναποβ τϑοΐρ, 
ΟΡ βοσ, ρυφοϊθειηἶβὶἔ, ἈΠῸΒ ἐογίθββα οἵ μος 
ἀπὸ ἰοοο Ρίαϊο ἀβατραυν, Νὺ πιδρὶ5 
ΑΠΌ τεροηπ Ῥυΐο ργβοθάθηβ ἀνάρτιον 
Ρῖὸ περιττόν. Ἠεινῦ. 

ὁπότε τις ἐ. χ. θ. ἐπαγάγοι] Ὠδ8 (ογ- 
τεοίζομθ ἱποοῦίὰ αυδ δαὶ νἱιοδοτα 
ἐπαγάγοι τοῖϊϊπϊ,. Ηοο δηΐπ ᾿ηΐθγ 118 
ἦν οἱ ὑπεξήει ἱπίετροβίξαιν 4υ}5 τοϊογεῖ, 
ΡΙβοσίη ααυυμα ἀείπισορβ, υὐἱ ϑϑάθπι 
ἄσπυο ἰηΐοτγίυν ξϑπίοητδ, ἰϑσαῖογ ὁπότε 
ἐπὶ τὸ ψυχρόν τι ἐπήει: ΑἸα. ἐπαγάσοι. 
Τὰ, οἱ 85, 3. ἐπάγοι. ϑίοῦ. μετάγει, 
Αὐρ. ἐποίει, πᾶθ δαυδπᾶο δχβουίρεη- 
ἄμ ἀυχὶ ἐποίσει, (ΕἸ Βοταροτ ἴῃ ρτρεοθάά, 
μδὸ ἴῃ τῷ υἀϑυτρανὶς Ρ]αΐο νοσδρυΐυτα 
ἐπιφέρειν. Νιαπο τιῖδὶ ηυ]8 νοὶ, νἱχ ἴᾶ- 
Ἰη6π σΟπιπιοο Ῥοβίε σοσυ δ τί, 
τι ἐπὶ χιόνα θερμὸν ἐπήει, Βυλβοτίτη ὁπότε 
τιΞ--- θερμὸν ἐπῆγεν, φυαοά ἔδο!!α. ἀθριλ- 
ναίιπη 'ἴπ ἐπήει ἀεἰπάς ἴῃ ἐποίει ΑὈ1ΟΥ 
Μοχ ρῖὸ ἄτηκτος ϑιοῦ, ἄτεγκτος, αυοὰ 
αὐβοῦῦι ἢ, 1, ΗΈΙΝΡ, 

αὖ ὑπομένουσα] ΑὈβαπὶ ἃ» ΑἸ4, 45. 
1, υἱ 7615 ΟΟΥ̓πδ πὰ πιοπαϊί, ΕἼΒΟΗ, 

ἐδέξατο ἂν] Ατρ. ἐδέξατ᾽ ἄν, 1πΒ48. 
2. γῬοβίοπυϑ που ἂν ἀοβίἀοτίυσ, Πεἰπάς 
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. ΒῈ ΩΝ Ν Ν λ " . Ξ ἈΝ Ν τῳ, οἶμαι, κἂν εἰ τὸ ἄψυκτον ἀνώλεθρον ἥν, ὁπότε ἐπὶ τὸ πὺρ 
᾿ ) ’ Ἱ νν» λ ᾿ ψυχρόν τι ἐπίοι, " οὔ ποτ᾽ ἂν ἀπεσβέννυτο' οὐδ᾽ ἀπώλλυτο," 

“" Ἅ Ν Ν ἀλλὰ σῶν" ἂν ἀπελθὸν ᾧγετο. ᾿Ανάγκη, ἔφη. Οὐχοῦν 
»"““ »"»“Ὡ ᾿, Ἀ 

καὶ ὧδε, ἔφη, ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀθανάτου" εἰπεῖν; εἰ μὲν τὸῖ 
Ϊ᾽ »“ Ὁ , 96. ἀθάνατον" καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν θάνα.- τι. τι, τοα. 

βέννντο ΟἹ εἰ ρτ Π.---Ὦ ἀπόλλυτο ΔΛῚ, εἰ Ργ ΓΠ.--- σὸν Δ, σῶον ΩΝ ἂν) ΓΟ. 
-- 9 θανάτου ΓΆ.---Ὁ εἰπεῖν οἵ ΛΟΕΗ]],.--- τὸ μὲν 13.-- ἀθάνατον 

Ταβ. ᾿Ωσαύτως ὑτὸ ᾿ῶς δ' αὕτως. Νε- 
α8 1ΐδ' πιο μοβὲ εἰπεῖν οὔλεἶ Αὐρ. 
Ἠεξινν. 

εἰπεῖν] Αὐεβὲ 8 Αὐγ. Μοχ Τυῦ. οὐ- 
δὲ δὴ πῦρ. ΕἸΒ0Η. 

εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον κ. τ. Δ. Απὶἰπιδά- 
νεγίθπάππι οϑὲ δοαπιθπ νοσθοσαπὶ : ἀθά- 
νατον ᾿ἷς ἀϊοίξυγ, ὃ ἂν θάνατον μὴ δέχη- 
ται" ἀνώλεθρον, ἀυοα Βυροτνεηϊθηΐε οοπ- 
ἰγατῖο οὐκ ἀπόλλυται. Αἱ νυΐρο αἱ Βγ- 
ὩΟΏΥτδ Ροπιαπίυτ, ΠΠὰ 6 8 ἸποΥ 8, 
πος ἐαΡεΥ8 ἐπέογιξιβ ; ἰϊὰ αἱ ἐπέεγ ἐμ 18- 
{ἰὰ5 ραίεδί ψυδπι πιο 8, εἴ οἴμπο ρογθυπαϊ 
Βόπὺβ σοπηρθοίαέατ, 8516 δι} ρσυϊδίοτα, 
40 εβὲ ἰηΐοσ ἀθάνατον εἰ ἄφθαρτον, ἀ15- 
τηροϊ! ΑΠβίοίε]οθ8 : που δαΐθπι ἰάθπι νᾶ- 
Ἰεΐ φαοὰ ἀνώλεθρον, συβππηυδχα ἱπ οδιι858 
οἰβόταπί : Τορῖο. νἱ. ρ. 694. εὐϊΐ, Ῥᾶς, 
τι 0. 0. 376. δα, ὅγ1}". ϑιρθοίδε πιο 5ῖπι- 
Ρὶϊο. ἴπὰ Ασίβίοι, ἀθ Απίπιᾶ 11, Ρ. 09. 6. 
ἈΠὶ Απβίοίε!8β βοίαπιη νοῦν πρακτικὸν 
δίδταις 6556 ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον, "πες δά- 
εξ: καλῶς γὰρ καὶ τὸ ἀΐδιον προστέ- 
θεικεν, ὡς ὃ Πλάτων τὸ ἀνώλεθρον ἐν τῷ 
Φαίδωνι" ἵνα μὴ ὡς ὃ Βοηθὺς, οἰηθῶμεν 
τὴν ψυχὴν, ὥσπερ τὴν ἐμψυχίαν ἀθάνα- 
τὸν μὲν εἶναι, ὡς αὐτὴν μὴ ὑπομένουσαν 
τὸν θάνατον ἐπιόντα, ἐξισταμένην δὲ ἐπι- 
ὄντος ἐκείνου τῷ ζῶντι, ἀπόλλυσθαι. 15- 
ἴδπι στὸ Βοδιμὶ ἐμψυχίαν πονίτηυβ 4ι0- 
46 οχ Ῥογρῃυ πὶ οροῖθ ϑάνοτθιβ Βοθ- 
ἀππὶ ἀ6 Απίπια, πᾶς αἰοιοποπι ἄρρο- 
5ι1ξ Ἐυβεθῖι5 Ῥγῶρ. Ἐνδηρ. χν. 11. Ρ. 
813. Τὸ δὲ βαρύτησι ἀπεικάζειν τὴν ψύ- 
χὴν, ἢ ποιότησι μονοειδέσι καὶ ἀκινήτοις 
σωματικαῖς, καθ᾽ ἃς ἢ κινεῖται ἢ ποιόν 
ἐστι τὸ ὑποκείμενον, ἐκπεπτωκότος ἦν 
τέλεον ἢ ἕκοντος ἣ ἄκοντος τῆς ψυχικῆς 
ἀξίας, καὶ οὐδαμῶς καθεωρακότος ὡς παρ- 
οὐσίᾳ μὲν τῆς ψυχῆς ζωτικὸν γέγονε τὸ 
τοῦ οὖ σῶμα, ὡς πυρὸς παρουσίᾳ θερμὸν 
τὸ παρακείμενον ὕδωρ, ψυχρὸν ὃν καθ᾽ 
ἑαυτό" καὶ ἡλίου ἀνατολῇ πεφώτισταί γε 
ὃ ἀὴρ σκοτεινὸς ὧν ἄνευ τῆς τούτου ἐκ- 
λάμψεως" ἀλλ᾽ οὔτε ἣ θερμότης τοῦ ὕδα- 
τὰς, ἡ θερμότης ἦν τοῦ πυρός" οὔτε τὸ 
πῦρ, οὔτε τὸ ἀέριον φῶς, τὸ σύμφυτον τῷ 
ἡλίῳ φῶς" ς οὐδὲ ἡ τοῦ σώματος 

Ῥλαά. 

.-τοῦ ἐπ᾽ αὐτὴν 

ἔ αἱ τὶ υκηρ να ον μερὶ ἔα, φημα γῶν α 
ματι καταταχθεῖσα, δὶ ἣν πνοῆς τινος 
ζωτικῆς μετέσχε τὸ σῶμα. ῬΙδἰοπίοεα 
πὰ ὰ85 ἀϊδρυϊδίίοπὶ5 βυπιπιᾶπὶ Θχ ϊδαϊς 
ΑἸδίπυβ Ποεςεαίη. Ρ]δί. σδρ. χχν. ἢ. 370. 
τὴν δὲ ψυχὴν ἀθάνατον ἀπ « τοῦτον 
ἐπιὼν τὸν τρόπον" ἣ ψυχὴ ὅτῳ ἂν προσ- 
γένηται ἐπιφέρει τούτῳ τὸ ζῇν, ὡς σύμ- 
φυτὸν ὑπάρχον ἑαυτῇ" τὸ δὲ ἐπιφέρον τι- 
νὶ τὸ ζῇν, ἀνεπίδεκτόν ἐστι θανάτου" τὸ 
δὲ τοιοῦτον, ἀθάνατον' εἰ δὲ ἀθάνατον ἢ 
ψυχὴ, καὶ ἀνώλεθρον ἂν εἴη" ἀσώματος 
γάρ ἐστιν οὐσία, ἀμετάβλητος κατὰ τὴν 
ὑπόστασιν καὶ νοητὴ, καὶ ἀειδὴς καὶ μο- 
νοειδής" οὐκοῦν ἀσύνθετος, ἀδιάλυτος, 
ἀσκέδαστος. Βοείῃι5 δυΐδτι τργθπθη- 
δβίοπεπι Ρίίοηϊοὶ πυ͵υ8β ἀγραπιθ πα ε βίγα- 
ἴοπο 50 Π|81886 νἱἀδθίυτ, στ σοπβεπίϊαπξ 
ΑἸΙδία ἱπάθ ἂὺ ΟἸγπιρίοάοτο Οοά, 1, Ρ. 
219, αι, ἰἰσεῖ Ἰοηρίυδουϊδ, ἰδτλόπ 6}08- 
τηοάϊ βυηΐ, 408 'π σταῦδπι βία ἀϊοβόγαπι 
Ηἰβιοτίς ῬΏΣ οβορθθ ἀρροπδπίυγ : ᾿Αλλ᾽ 
οὕτωγε φησὶν ὃ Στράτων, οὐδὲ ἡ ἐν ὑπο- 
κειμένῳ ξωὴ τοῦ ἐναντίου δεκτική" οὐ γὰρ 
μένει, εἶτα δέχεται τὸν θάνατον" οὐδὲ γὰρ 
ἡ ψυχρότης τὴν θερμότητα" ἀθάνατος ἄρα 
ἡ ἐν ὑποκειμένῳ ζωὴ, ὥσπερ ἄθερμος ἣ 

ὁτης" καὶ μὴν ἀπόλλυται. Ἔπειτα 
φησὶν, οὐκ ἔστιν ἡ φθορὰ θανάτον παρα- 
δοχή" οὔτε γὰρ ζῶον οὕτω φθαρήσεται" 
οὐ γὰρ μένει ζῶον, δεδεγμένον θάνατον" 
ἀλλὰ ἀποβάλλον τὴν ζωὴν τέθνηκεν" 
ἀποβολὴ γὰρ ζωῆς ὃ θάνατος. Ταῦτα 
μὲν ὁ Στράτων. ᾿Ἐχρῆν δὲ διττὴν ὗπο- 
θέσθαι τὴν ξωὴν, καὶ ἐπιφερούσης εἶναι 
τὸν λόγον, ἥτις οὐ τῷ τεθνάναι τὸ ὑπο- 
κείμενον χωρίζεται, ἀλλὰ τῷ χωριστὴ 
εἶναι" οὐ γὰρ πάθος ἦν τὸ ὑποκείμενον, 
ἀλλ᾽ οὐσία συγκριθεῖσα αὐτῷ, καὶ τὴν ὡς 
πάθος ζωὴν ἐν αὐτῷ γεννήσασα' ὥσπερ 
ἐν τῷ φωτιζομένῳ οὐκ αὐτὸ τὸ φῶς, ἀλλ᾽ 
ἡ ἀπ᾽ αὐτοῦ μέθεξις. Πρὸς τούτοις φησὶν 
ὃ Πρόκλος, ὅτι τὸ ἀπόλλυσθαι τῇ ψυχῇ 
θανατοῦσθαί ἐστι" τὸ δὲ θανατοῦσθαι φαί- 
νεται ὃν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Στράτων φησὶ, 
τὸ παθεῖν ἀποβολὴν ζωῆς τὸ ὑποκείμενον" 
ἀλλὰ μὴν ἡ ψυχὴ οὐκ ΘΟ 
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τὸς ἐπ αὐτὴν" ἰη, ἀπόλλυσθαι" θάνατον μὲν γὰρ δὴ ἔκ 
τῶν προειρημένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ ἔσται τεθνηκυῖα, ὡς περ 
τὼ τρία οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἀρτιὸν, οὐδε γ αὖ τὸ" περιτ- 
σόν, οὐδὲ δὴ τὸ" πῦρ ψυχρόν, οὐδὲ γε ἡ ἐν τῷ πυρὶ θερριό- 
της. [ὃ. 127.] ᾿Αλλὰ τί κωλύει, φαίη ἄν τις, ἄρτιον 
μὲν φσὸ περιττὸν μὴ γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ ἀρτίου, ὡς περ 

ὡμολόγηται, ἀπολλυμένου" δὲ αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐκείνου ἄρτιον 
γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοιμεν διαμάχεσ- 
θαι" ὅτι οὐκ ἀπόλλυται: τὸ γὰρ ἀνάρτιον" οὐκ ἀνώλεθρόν 
ἐστιν, ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολόγητο" ἡμῖν, ῥᾳδίως ἂν διεμαχό- 
μεθα ὅτι ἐπελθόντος τοῦ ἀρτίου τὸ περιττὸν καὶ τὰ" τρία 
οἴχεται ἀπιόντα" καὶ περὶ πυρὸς καὶ θερμοῦ καὶ τῶν ἄλ- 
λων οὕτως ἂν διεμαχόμεθα." ἢ οὔ, Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκ- 
ὁῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανάτου, εἰ μὲν ἡμῖν" ὁμολογ εἴταιΐ 
καὶ ἀνώλεθρον εἰναι,5 ψυχὴν ἂν εἴη πρὸς τῷ ἀθάνατος 

εἰναι καὶ ἀνώλεθρος" εἰ δὲ μή, ἄλλου ἂν δέοῤ λόγου. 

ὁπὶ ΓΌ.---ἰ δὴ οπι Π.--- αὐτὸ τὸ Ι,, αὐτὸ 5, ἂν τὸ Δ.---" τὸ ροβὶ δὴ οπὶ ὙΠῪ εἴ ρσ 
λυ 

Ξ.--" ἀπολομένου ἌΞΥ οἱ γ᾿ Π, ἀπολομένου (, ἀπολυομένου Η].--- διαμαχέσασθαι 
ΔΛΦΟΙΣ, διαμαχήσασθαι 1,.---" ἄρτιον 1,.--- ὡμολογεῖτο ΓΛΟΕΘῊΠ,.--- ἐμαχόμεθα 
Ργ Π, διαμαχόμεθα α,, διεμαχοίμεθα ρτ Τ', διεμαχώμεθα 1, διεχόμεθω 3.---" “τὰ οπὶ ᾧ. 
---ο διεμαχώμεθα 1,, διαμαχώμεθα ΓΕΘ οἱ ργ Δ, διαμαθώμεθα 1, διεχόμέεθα 8.---ἃ ναί 
τὸ Τ', οἵὰ (ἃ δἵ μγ ἴ..---9 ἡμῖν οτὰ ΓΔΦΌϑ39.---ἰ ὡμολογεῖτο ΓΕ.-- εἶναι οηγ ᾧ5.---ἢ ψυ- 

ρίξεται, οἷα χωριστὴ οὖσα ξωή" οὐκ 
α ἀποθνήσκει" ἀθάνατος ἄρα. Ταῦτα 

μὲν ὁ Πρόκλος. ᾿Αλλὰ μήποτε φαίη τις, 
ι τοῦτον μὲν τὸν κατὰ ἀποβολὴν ζωῆς 

οὐκ ἀποθνήσκει θάνατον" καθ ἑαυτὴν δὲ 
γενομένη, εἰ δὲ βούλει καὶ ἐπιδιαμείνασα, 
ὕστερον ἀποσβέννυται, ὥσπερ καὶ αὐτὴ ἡ 
ἐν ὑποκειμένῳ ζωὴ σβέσιν πάσχει (καὶ 
τοὶ ἄλλό τι τοῦτο παρ᾽ ὃ (ἐλέγομεν 
δ46) πάθος τὸ ὑποκείμενον πάσχει. 
Βέλτιον οὖν ἐκ τῶν ἐπιδεδειγμένων ἐπι- 
χειρῆσαι θάνατον μὲν εἶναι τὴν σβέσιν 
τῆς ζωῆς" ἧς οὐκ εἶναι δεκτικὴν τὴν ψυ- 
χὴν, χωριστὴν οὖσαν σώματος, οὗ ἐστιν 
οὗτος ὁ θάνατος" ἐπεὶ τοῦγε κατὰ διάκρι- 
σιν δεκτικῆ ἐστιν" οὐ μὴν τοῦ ἐναντίον 
τῇ ἐπιφερομένῃ ζωῇ" οὐδὲν γὰρ πάσχει 
τρῦτο τὸ πάθος, ὃ τὸ ὑποδεέστερον πέ- 
φυκε πάσχειν' ἐπεὶ οὕτωγε ὅμοια ἔσται ἡ 
ἐπιφερυμένη τῇ ἐπιφερούσῃ" καὶ τὸ ἕν 
τῶν ἐναντίων ὁ θάνατος δύο ζωαῖς ἀντι- 
κξίσεται" ὅπερ ἄτοπον. (αἴθταπι εχ ΡΊΑ- 
ἰοηϊοα ἀοοίτῖπα ἀθάνατος ὀΐ ἀνώλεθρος 

Ῥοβίοτὶ ἐγοαυοπίογ σοπ] πηχοσυηΐ: Ψν. 6. 
ῬΙοιίη. Επη, ἵν. νἱ1, 9. ν. 463. Β. Ριὸο- 
οἷα 1πϑιϊταΐ, ΤΉΘοὶ, δ, 180. ἀδιημοπβίταμβ 
δὴς {πδβὶη, πᾶσα ψυχὴ ἀνώλεθρός ἐστι 
καὶ ἄφθαρτος. Ἡετπΐδ5 Οοπ)πιοπί, Νῖ5. 
ἰπ Ῥμάτυπι Ρ. 185. δὶ δγρυτηθηίμηι 
ἱπιτηοσία 818 δηϊππιοσαῖι ἐχ Ἦθρ. χορ 
δ10. 5ιυπιπγδίίπι τοῖετί. Ζδοῖιδσ, ΜΠ]. 
ΤΠ δΙορο Ρ. 174. 110. 220. Ετ ἴρ56 Ρ]αἴο 
ἴῃ Ἐριποιάα Ρ. 701. Β. δέυττ. 

ξ. 127. διαμάχεσθαι) Αυξρ. διαμαχέ- 
σασθαι. Μοχ ἰ1(, |}0. ὡμολογεῖτο.---οἵ- 
χεται ἀπιόντα Ἦ. 6. οὐκ ἀπόλλνται, ἀλλ᾽ 
ὑπεξέρχεται σῶα ἃ. 126, ἤειν». 

ψυχὴ ἂν εἴη, πρὸς τῷ ἀθάνατος εἶναι, 
καὶ ἀνώλεθρο] ΑΑἈπίπια, ρμγεαίεγχμανη 
φιιοά ἐπιπιογ αἰ 8 ε8ὲ, δἔΐαπι ἱπέονϊξιις ἐα- 
ῬοΥ8 811. Οταποβ Πἰθγὶ σοπϑθηζίμηϊ, 6χ- 
οερίο γιά, ΒΒ. ἃ 4ῦο δθ6βί εἶναι" μεῖ}86- 
τϑπι ; δ1, δος ὑηιββδο, ἀθ θοαὶ 5. τὶ 
ἀθανάτῳ. (οπϑέπιοίί οηβ. ἤδπο ἔοπλτα 
᾿ΠΠαβίτανίπιυβ δὰ Ῥ]αἰαγοὶ, Οοπβο]. ἡ Ρ6}}. 
Ρ.115, Β. υττ. 
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1 ᾽ " ΦᾺ "“ " ΄. Γ " Ἁ ε 

ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ εῷη, τούτου γέ ἐνεκῶ" σιχολη γὰρ ἂν τι 
Ψ ] Ἁ Ἀ ’ Υ ᾽ τ 77 λὴ .} ο 

ἀλλο φθορὰν μὴ δέγοιτο, εἰ τό γεῖ ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον 
Ε ; Ξ Ρ -" ᾿ 11. 1}. 105, 

φθορὰν δέξεται.» [8. 128.] Ο δέ γε θεός, οἴμναι, ἔφη ὃ κ..59. ΥΥ. 
7 Ἢ ΙΝ νυ.» -“» “ ΝΟ Ψ " 32.“ἃ 7 

Σωκράτης, καὶ αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τι ἄλλο ἀθά- 
7 Ε Ἄ ᾽ὔ “ἃ ε ᾽ὔ ’ὔ ᾿ ᾽ὔ 

νοτὸν ἐστι, παρὰ πᾶντων ἂν ὁμολογηθείη μηδέποτε ἀπόλ- 
. , 7 τιν »" ΥΝ 5. ΄ ἐ 

λυσθαι. Ἰ]Παρὰ πάντων μέντοι νὴ Δί᾽, ἔφη, ἀνθρώπων τε 
ἈΝ Ὥ "»" [1 Ε] ἰοὺ Ἁ ,“" ε ’7, Ν Ν 

καὶ ἔτ μᾶλλον, ὡς ἐγώμωι, παρὰ θεῶν. ᾿Οπότε δὴ τὸ 
7 7 Ἀν ͵7 ᾽ 7 ᾽ὔ Ε] Ε] ᾽’, 

ἀθάνωτον καὶ ἀδιάφθορον" ἐστιν, ἄλλο τι ψυχή, εἰ ἀθά- 
,ὔ ὥ ἮΝ ἃ 5. ἡ μὰ " ν.» 

νῶτος τυγχᾶνει" οὐσᾶ, καὶ ἀνώλεθρος ἂν εἴη; Πολλὴ ἀνάγ- 
᾽ ’ " ῃ ΜΕΝ ᾿ ἃ ΧΡ 

κη. Ἐπιόντος ἄρα θανάτου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον τοῦ μεν" θνη- 
΄ ς᾽ Ν 3 “᾿ὖὕ ᾽ὔ Ν ἾΟ Υγ,47 -" Ἁ 

σόν, ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀποθνήσκει, τὸ δ᾽ ἀθάνατον σῶν" καὶ 
᾿ ’ὔ Ν ε ,ὔ ε "»" -“ 7 ’, 

ἀδιάφθορον οἴχεται ἀπιόν, ὑπεκχωρῆσαν τῷ θανάτῳ. Φαΐ- 
δ “ ΕῚ ὰ ΝΜ “6 ΄ " ᾿.» ’; 

νεται. Ἰ]αντὸς μᾶλλον ἄρα," ἔφη, ὡς Κεβης, ψυχὴ ἀθά- 
ν.» “λ Ἁ "ΓΝ ᾿ ςς"- ξ Ἀ 

νῶτον καὶ ἀνώλεθρον, καὶ τῷ ὃντί σονται ἡμῶν αἱ ψυχαὶ 
7 [ἢ Ν 3) »» ’ ᾿ 3 "Ἶ 

ἐν “Αἰδου. Οὔκουν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἐφη, ἔχω παρὰ 
1, 107. 

χὴν 1.--τ- γὺ 1.--τ.ὸὸὮἋἜ δέοιτο Ἐ.---ἰ δὴ ΓΟ.---ὶᾷ ἄλλο μὴ 1,.---" γε τὸ ἘΠῪ, τότε ΓῚ,.--- 
καὶ οπι ἽΓΠῪ, ῥτὸ γρ μαϑεί Ξ.---ὸ ροβὶ ἀΐδιον οτηἶδὶ ὃν οὐτὰ ΓΔΛΦΟΕΟΉΙ οἱ γρ 

Ξ5.---» δέξεται ΔΈΠΥ : δέξαιτο "-.--- ἐστι ὁπὴ Η.---ἴ μὲν ΟἿ, οἱ μΥ Γ,, μὲν οὖν το Τ', 
-- νὴ δ ἔφη δηΐα καὶ ροπυηΐ ΓΌ.---ὐ τε ΛΟΕΟΘΉΠΠ, τέ γε ἸΈΠΥ : γε "ς.---α ἔτι 
οἵη ΕἸ.---Υ ἀδιάφορόν Δ.----ἶ τὶ ἡ ψυχὴ ΔΦϑ, τι ἢ ψυχὴ τὸ Τ'΄.--- μοϑῖ ψνχὴ Ομ ἰδὲ ἢ 
οαπῃ ΠΕΘῊΗΙΙ, εἴ ργ ΓΛ.--- εἰ στὰ ΓΕ.--- τυγχάνουσα (οτηΐβθο ἐκ οοΥτ Γ΄.--- τὸ 
ἀνθρώπινον 1,.---Ἡὐ μὲν οὖν 8.-- σῶον ΤῸ.---ὐ ἄρα οἵα αὶ οἱ ρτ Γ, δῃῖρ μᾶλλον ρύπὶξ 

ἀθάνατον καὶ ἀΐδιον φθορὰν δέξ. ϑ8ιὶς 
Αὐρ, Β89, 2. οἱ ΕἸοΐπυβ: δὲ ἐπηπογέαϊε 
ἐμοῦ οὲ ϑοηερίἐεγπμπε (ἰἰδϑοϊοθγ θα. 
ΑἸα, Ταῦ. εἰ 810}, εἰ τό γε ἀθάνατον ἀΐ- 
διον ὃν φθ, δ. εχ απὸ βίθρῃ, ἔδοϊε εἰ τό 
γε ἀθάνατ. καὶ ἀΐδιον ὃν φθορ. δέξαιτο. 
Νοβίτδιαι ρσθίεγθης βου ρίυγαπι, φαΐ δερα- 
πιεπίδιϊοπὶβ ρΓΟρ ΤΥ ΒΒΌΣΩ ΞΡ ]18 Ἔχιρεπί, 
Ῥτοὸ νυἱραίο δέξαιτο, φυοά ροβὲ δέχοιτο 
Υἱχ ἔδτγι Ρμοββοῖ, Ἔργθρῖα ΤῸΡ, δέξεται, 
ηποᾶ 5ἰδέϊ τοσορὶ. ὕοπῖ, ποί, δὰ ᾧ. 
129. Ῥῖὸ εἰ τό γε ἰά, }10. εἴ γε τό, 
ἨΈΙΝΡ, 

δ. 128, ὁ δέ γε ϑθεὺ:---καὶ αὐτὸ τὸ τῆς 
ζωῆς εἶδο5] Ὦυο πο, φιδβὶ σογββίπι 
ΤΠ ΓΆΔ ἃ8 δὲ Σπσοιγο ΟΣ 18:15. ἐα- 
ἐπι ρἶδ, Ἀρροπὶξ ; αυδινασδπι ἀδ πδυΐτο 
οχ βοία 1άϑδ ᾿πίθ ΠἸριτυν 1 νετε εβ886, οἱ ἃ 
δοία ροββὶ ιΠ Παΐθ οχἰβιοπ αι οοπβεαυὶ. 
Αἱ ΒαπΊῈ] σοποθ580 Βηΐπηθ Θββθηδτη ἴῃ 
ν᾽ 8 σΟΠβ᾽βίεγα, σοπβϑαυϊαγ αἵ 6}0.8 Θἰϊδιη 
ΠΊΟΥ͂Β, 085 ΦΟΙΙΤΠΠΙΌΠΟ ΟΟΓΡΟΤῚΒ Θϑτη δὲ- 
Ὀμπρὶ, οἱ Δ ο0 βοϊνὶξ, βεηυβ ασυοάάδπι 
Υἱ τα 5811, Ηΐἴης Ὀγενὶβ Ῥογρ τὶ ᾿πέ6}}}- 
ϑεμάδ 6581 βεπίθηιία δρᾶ δου, ἘοΙορ. 

Ῥῇῃγ8, δοουτδέλι5 δαἀϊία ἂν Ηθεσρη, ἱ, ἴν 
Ρ. 820. Τῆς οὐσίας, ἧς ἐν ζωῇ τὸ εἶναι, 
καὶ ἧς τὰ πάθη ζῶα, ταύτης καὶ ὃ θάνατος 
ἐν ποιᾷ ζωῇ κεῖται, οὐκ ἐν ζωῆς καθάπαξ 
στερήσει" ὅτι μηδὲ τὰ πάθος ἦν ὁδὸς εἰς 
τὴν παντελῇ ἀζωΐαν ἐπ᾽ αὐτῇΞ᾽ 1. ε. Ες- 
βοπεϊω, οι 6886 ἐπ οἰἕα οοπδιβεϊξ, εξ 
οι 5 Ῥαδβδίοποβ βιπξ υἱθῶ, ᾿ι6τι8 δἔΐαπι 
ΠΟΥ 8 ρμοϑίξα ε5ὲ ἵπ φιαάανῃ τἱξα, πον π 
υἱέ μεηϊξμβ ρυϊυαξίοπε; {ΐα τὸ πέψις 
ἔκδὸ πιο 8 ρμαββῖο ἐπι απίπια 8ὲὲ ἐγαπβίξι8 
α( ρμίεπαπι οἱξα αὐδεπέϊαπι. Ταροπάυτι 
νἱάειυν---στερήσει" ὥστε μηδὲ τοῦτο τὸ 
πάθος---. Ἰοτίεια πάθος ἀϊοὶ νἱάϊπγυ9 
Βαρτἃ. (Οαἰοπιπὶ οχ ἑοῖο μος Ρ]ίοπῖοο 
ΔΙσυταδτιῖο βυυτη σοιιροβυὶϊξ Αὐραυβιπα5 
ἀθ Ἰπηπιοτέ, Αμίιῃ. ἃ. 14---16. {. 1, ρ. 
292---293, Υνυττ, 

ἀνθρώπων τε καὶ] 51. Λυρ. Ψυϊρὸ 
ἀνθρώπων γε. ἘκπΙά. νεῖξ. οὔπὶ Τα, δὲ 
ϑιοῦ, ἀνθρ. τέ γε. ἥξειν. 
᾿ ἢ εἰ ἀθαν.} Αδεϑὲ εἰ δὸ Αὐψ. ἴη Ῥατ, ἢ 
Ομ ὰτ, Οὐηΐῇ, ποῖ, δὰ 8, 126. Ἠεινὸς 

ἔχω] Αὐνεβὶ δὺ Αὺρ. εἰ ἃ Ταῦ, ὅδε, 
οἱ ρϑαΐο ροβί ἔτι ἀρεβὶ ἃ ΤΡ, ΒΊΒΟΗ, 
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ταῦτα ἄλλο τι λέγειν' οὐδέ πῃβ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. 
ἀλλ᾽ εἰ δή τιῦ Σιμμίας δδεὶ ἤ τις ἄλλος ἔχει λέγειν εὖ 
Ν Α » ε Ε] Η 3 Ὁ ,7), ΓΚ 

ἐγχειί μὴ κατασιγήσαι, ὡς οὐκ οἰδῶ εἰς ον τίν ὧν 
Α ἃ 

λον καιρὸν ἀναβάλλοιτο ἢ 
Κφς ἄλ- 

Ἁ ρ»“, 7 Ἀ “- 

τὸν νυν" παρόντα, περὶ τῶν 

τοιούτων βουλόμενος ἤ τι εἰπεῖν ἢ" ἀκοῦσαι. [ὃ. 199. } 
᾿Αλλὰ , 2} Σ 7 "δ᾽ ὙΝ ΜΝ ΠῚ Ρ “ 

μῆν, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχω ἔτι ὁπ 
“, ῃ -" ΄ ΙΝ ’ "»" 

ἀπιστῶ ἔκ γε τῶν λεγομένων: ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους 
περὶ ὧν οἱ λόγοι εἰσί, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμιά- 

ΜῊ ΝΜ ΠῚ " 

κι. τ, 106, ζώων 1 ἀγωγκάζομαι ἀπιστίαν ἔτι ἐχεινὶ παρ᾿ ἐμαυτῷ περὶ 

τὸ Τὶ, ροβὶ ἔφη Ἐ.---ἢ δ 1,.---ἰ λέγειν ἄλλο τι ΓΌ.---δ τι ΔΦῷε.--" τις (.---ἰ ὅδε Βα ρτδὶ 
ψϑιβαμ 7{.-- ἔχοι λέγειν ἘΥ.---Ε ἂν δὐὰ ΓΟ, ροβὲ τις ροπιμιέ Δᾷϑ.---ἰ ἄλλον οἵ Γ΄. 
--κ νοῦν Δ οἱ (ἴῃ τὴρ ροβὲίυ νῦν) Η.---ῷ τοὶ Δῷϑ.---9 ἥ τι α.--Ρ ὅτι ΔΛ, οὐ ΓΗ 
οἱ ρὲ Ἐ.--α οὐκ ἀτιμάζων ΓῸ εἴ τὴς Ἵϊ, ἀτιμάξων οὐκ 1,.---ὶ ἔχειν ἔτι 8.---" ἀλλὰ 

ἔχω παρὰ ταῦτα] Μα16 Τυῦ. περὶ ταῦ- 
τα. ϑυρτὰ . 66. ἔχομέν τι παρὰ ταῦτα 
ἄλλο λέγειν---; ἀ6 Βδρ, νἱ, Ρ. δ00. Β. 
πότερον ἐπιστήμην τὸ ἀγαθὸν φὴς εἶναι ἢ 
ἡδονὴν ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα; ἴαοδ. ρ᾿. 
181. Ὁ. ἐὰν ἔχω τι ἄλλο παρὰ τὰ ὑπὸ 
τούτων λεγόμενα, ἄς Τρρ. ἰν, Ρ, 698. 
Ἀ.. ἵνα --- ἀνευρίσκωμεν, τί παρὰ ταῦτα 
ἔδει πράττειν ἄλλο. Αὐἱδίορ". Νυδ, 
94. Οὐκ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλα. Νῖίοχ 
Ῥοβί Σιμμίας αὐοϑὲ ὅδε 8 Τὰν. Ἠξινὺ. 
᾿ς ἃ τὸν νῦν παρόντα] Νοπ ροίεβξ βθῦπιο 
ἐξα οχρίοτ, ἢ εἰς τὸν νῦν παρόντα, Βεὰ, 
ῬΓΕΡρΡΊΘ550 δοσυβδίνο εἰς ὅντινα---ἄλλον 
καιρὸν, ροϑὲ ἢ Πιτρὰβ δοσυδδίνυβ τὸν νῦν 
παρόντα Ρομίίυτ, χάση ροβϑὲ ἄλλον 5ὶο 
ηὔοσιις Βοῖῖδὲ ροίμιθηι, τοῦ νῦν παρόντος 
γεὶ ἢ ὃς νῦν πάρεστι. ἀναβάλλοιτο. 
5080], ἀνακρούοιτο. ἤΕτν». 
᾿ ᾧ, 120, ἀλλὰ μὴν, ἦ δ᾽ ὃς κι τ΄ λ.} 
Ηυ)υβοθ ΚΘ πιπηΐδ τοϑροπϑίοῃΐβ σϑταϊπᾶ 
ἔεγα οδὲ 118, φυδπι ἀθ ἴδὸ 'ρβ8 τε ἃ 619- 
Ῥυϊδηίίυπι δἰτετο ἴῃ Ταδβο, 3. ἱ. 11. ῥσοὶα- 
ἴδπι βηρὶε Οἴσετο, Ῥοβίχψαδπι δηΐπὶ δὉ 
110 δἰίδγο, φαΐ δῃΐπηὶ ᾿πητθοσία ἢ δίθτα ἴθ 6- 
Ῥδίατ, ἀϊοίυπι δββεὶ : “ Θυϊὰ ΕἸδῚ ογρὸ 
ὈΡΘτᾶ ποβίγᾶ ορὺβ ϑϑέ ὃ πὺπὶ δἱοααθηίία 
Ῥ]αϊοπθην βαρετδια ροββυπιθβῦ Ἐνοῖνθ 
αἰ μοπῖθγ ε]8 εαπὶ ᾿ἰδγὰπι αυΐ δβέ ἀ68 
Αὐτὸ : 8 ρ] 15 αυοά ἀοδίάθγοσβ, ἢ] 
οὐε τὐ ἴδ, ποδίγ ἰδία Θἰπηταΐεθ, Τοϑροι- 
ἀεὶ: “ Ἐδοὶ πιϑβογσαϊθ, δὲ αυλάοπι δ- 
Ῥίυδβ, βοὰ πϑβοῖο συοπιοάο, ἀυπὶ ]6ρο, δά - 
ΒΕΠΠΟΥ : οὐτὴ ροβαὶ γάτα, εἴ τηδοῦηι 1088 
ἅ6 ᾿πιπιοτ! δέθ δηϊπιοσαπι οαρὶ εορὶ- 
ἴδτθ, δἀβδηβίο ἡἾΐ οπιῃὶβ οἰ διταν.᾿ ΕΟΈΒΤ. 

τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμάζων 
Ἡπυπιαάπαγα ἐνεδεοϊ αέενα ἑαηξα ταίἴο- 
πρὶ γεπρ πἰ μα! πὲ μεγδριοϊεπάα ὑπρανεμι 

ἐαἱδέθηπαηβ. 0.1} ἴθ οαυββ8 δά θυϊε 
τειῦαπι εὐλαβεῖσθαι ἴ5 6. ἴχ. Ρ. 662. Α. 
ὧν ἕνεκα μὲν μάλιστα, ὅμως δὲ καὶ ξύμ.- 
πασαν τὴν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀσθέ- 
νειαν εὐλαβούμενος, ἐρῶ τὸν τῶν ἱεροσύ- 
λὼν πέρι νόμον. τὸ 56ηβὰ δοοὶρίθπ- 
ἄμπι {Π 4 ΟἸσοτοηΐβ Τυβο, 1, 80, ὁ [ἰὰ- 
408, ἀυαυξίδηκ, εἰγοαπιβρεσίδη, Πα 5ἰίδιιβ, 
τ} ἃ δάνοτβδ τουογθηβ, ἰδία υδηι ταῖἱβ 
ἴῃ τϑ ἢ ἱπηπ!θη80, ποβίγα υθ ον ταῖϊο :ἢ 
απο βυρτα δα ὅ, 86. δείριπιυβ. ὅθ 
ἀτιμάζειν, ἰοτία Βυ)ὰβ [οἱ Ἰπιϊαἰΐοπα τὸ - 
ἐἰπυῖς ῬΙοῦπ, Ἐπη. ἱϊ, ἴχ. δ, μ. 202. Ε΄, 
᾿Αλλ᾽ ἄτοπον (5ὶς Ι6σθ οχ ΕἸοϊποὺ αὐτοὺς 
μὲν σῶμα ἔχοντας, οἷον ἔχουσιν ἄνθρωποι 
καὶ ἐπιθυμίας καὶ λύπας καὶ ὀργὰς, τὴν 
παρ᾽ αὐτῆς (ἴοᾳ. αὐτοῖς) δύναμιν μὴ ἀτι- 
μάζειν, ἀλλ᾽ ἐφάπτεσθαι τοῦ νοητοῦ λέ- 
γεῖὶν ἐξεῖναι----. ΑἸ 68ὲ ργβοθρίυι 
Ρ]αἰοιΐθ, ΡΒ Ποβορῆυτα μἱ ἄθθογε ἀτι- 
μάζειν, ἰά εδί, πιαπι γότιῦη ραγέδηι διὸ 
δἰμαϊὶο ἱπαϊρπαπι )μαάϊΐσαγο. ῬΑυταθηϊα, ρΡ. 
δθ6. Ὁ. ἰπ ΤΒδαῖ, Ρ. 127, Ε, [8. 79.} 
Ὁθβουτγβίαπι Ἔχδῖηὶ : ἀλλὰ τῷ ὄντι τὸ σῶ- 
μα (τοῦ φιλοσόφου) μόνον ἐν τῇ πόλει 
κεῖται αὐτοῦ, καὶ ἐπιδημεῖ; ἣ δὲ διάνοια 
ταῦτα πάντα ἥγησαμένη σμικρὰ, καὶ οὐ- 
δὲν ἀτιμάσασα, πανταχῇ φέρεται κατὰ 
Πίνδαρον, τά τε γᾶς ὑπένερθε καὶ τὰ ἐπί- 
περθεν γεωμετροῦσα, οὐρανοῦ τε ὕπερ 
ἀστρονομοῦσα καὶ πᾶσαν πάντη φύσιν 

μένη τῶν ὄντων ἑκάστου ὅλου, εἴς 
τι τῶν ἐγγὺς οὐδὲν αὑτὴν συγκαθεῖσα" 
πδηὴ 1Πυἀ οὐδὲν ἀτιμάσασα, δυΐϊ ροπεη- 
ἄυμπη ρυδὲ ὅλου, δὶ ἑσετία δὰ ρῇῃϊλίοβο- 
ῬΠΔΠΑῚ πηϑέσγιαπι γοίοσοπάπη, Αἀ ἑά θη) 
Ρηβοδρίυπι μοσιηςί, ΡΟ εἰς, μ. 178. Ἐ, 
ΟΡ δέ, ρ. 152, Η, Ἔερ. νἱ. Ρ. 469, Ὁ, 
Ὗγυττ, ᾿ | ᾿ 
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σῶν εἰρημένων. Οὐ μόνον γ᾽, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, 
“ Ν 5 “ ι Φ.2 Ν ν 4 , δ ΄ 
αλλα᾿ ταυτὰ τε εὖ λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις τὰς πρὼ- 

.Ἶ ᾽ χε.» ον ᾽ ͵ὔ ’ὔ 

τας, καὶ εἰ πίισται ὑμῖν" εἰσίν, οὐως ἐπισκεσσεαι σαῴεστε- 
ΛΝ ἊΝ ἐ - Ω ,; ᾿᾽ 

ρον καὶ ἐῶν αὐτὰς ἐκᾶνως διέλητε, ὡς ἐγωμαι, ἀκολου- 
,ὔὕ χΧ ὉΥ ᾽ὔ γ [ἢ Ν ; ΖΣ ᾿] ᾽ὔ 

θήσετε" τῷ" λόγῳ, καθ᾽ ὅσον δυνατὸν μάλιστα" ἀνθρώπῳ 
9 -ὕ-7 “ὶ »“» .Ν Ν ’ὔ’ “Ἀλ 

ἐπακολουθῆσαι" κἀν τοῦτο αὐτὸ σαῷφες γενῆται, οὐδὲν η- 

τήσετε" περαιτέρω. ᾿Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. ᾿Αλλὰ τόδε 3. 60. ΥΥ. 

γ.,., ἔφη, ὦ ἄνδρες, δίκαιον διανοηθῆναι, ὅτι εἴ περ ἡ ψυχὴ 

ἀθάνατός ἐστιν, ἐπιμελείας δὴ, δεῖται οὐχ, ὑπὲρ τοῦ 
᾿Ψψ " Ν ΠῚ ᾽ " 

χρόνου τούτου μόνον εν ᾧδ κῳλουμνεν ΖΌ ζῆν, αλλ ὑπὲρ σοῦ 

Ῥοβὶ λέγεις ροῃϊέ ς..--ἰ γε ἌΔΥΦΟ οἱ μγ Γ.--' τὰς ὑποθέσεις ἘΠῪ : τάς γε ὑποθέ- 
ε 

σεις "ς.-- ὑμῖν ΓΔΕΠΎΟΘΗ : ἡμῖν "-.-- διέληται 5, διέλητον σοΥτ Δ, ἕλητε Ἡ, 
ἕλητον ΓΟ, ἕληται ΛΙΙ, εἰ ὑΓ Ε, ἕλητ Ο.--- ἀκολουθήσετον ΓΟ οἱ οοἵῖ Δ, ἀκολου- 

ε 
θήσεται 1, ἀκολουθήσεται 8.--- καὶ τῷ 1,.--- δυνατὸν καὶ μάλιστα Η.---Ὁ καὶ ΛΗΙῚ, 
καὶ εἰ 1,.---" ξητήσετον (, ξητήσεται Ἡ.--- τόδε γ᾽ ἸΛΠΥΟΘΕΗΠ, : τόδ᾽ "ς.-- ἀθά- 
γατόν ᾧ.---ἰ ἐστιν οἵη ΛΟΕΗΙ],, βδυργὰ ροπὶς 2..---ὖ δὲ Η.---ὃ ᾧπερ ΤΔΦαδ5.---" τοῦ 

οὐ μόνον γ᾽, ἔφη---ἀλλὰ ταῦτά τε] Νὸκ 
ἑὰ ἐαπέμπι, 861 οὖ ἤο υοτα αἰεὶ (ἀυδ]- 
ἰδιθ (6 δάϊιιις οορὶ ἀθ 18, αὐ αἰοῖα 
βυπί,) ἑέα ρυΐηι μοι δι ηιρέϊοηδϑ (απ- 
ἐξ αιὸ ἤωχοιθ) δἐϊαπιδὶ οὐδ οογέα υἱ- 
ἀεαπέι", ἐαηιοπ διπὲ ἀσοιταξῖιβ οοπϑὲα6- 
γχαπάς. Ῥυβὶ οὐ μόνον γε βυρρίοηάυπι 
ἀναγκάζῃ ἔτι ἀπιστίαν ἔχειν περὶ τῶν εἰ- 
ρημ- ἀἐ [φερ. νὶ, Ρ. 762. Α. τὐρμῆτς ταῖρ 
εἴρηκας, ὦ ξένε. ᾿Αθ. Οὐ μόνον γε, ἀλλὰ 
καὶ δράσω κατὰ δύναμιν οὕτω. Ἦδηςο δὺυ- 
6π), αυᾶπι τοβίϊξαϊ, βογρίαγαπι ΠΙΌΓΟΓῸ πὶ 
Ἀππηαὶ ςοπβοηβυβ, Νηπὶ Α]4, ἀλλὰ ταῦ- 
τά σε εὖ λέγεις καὶ τάς γε ὗποθ. 45. 2. 
ἀλλὰ ταῦτά γε εὖ Δ. καὶ τάς γε ὗποθ. 
Αὐυρ. ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λέγ. ἐδ τάς γε 
ὑποθ. Ὑυδ. εἰ ῬΑ. ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λ, 
καὶ τὰς ποθ. ϑιοριδπυ5 δυΐεπι (οπιδ- 
τυ ΠῚ βασυΐα5 ἰγαηϑροβίίο νεσῦο ἀλλὰ ᾿ξοο 
ἀοάϊι : Οὐ μόνον γε, ἔφη, ὦ Σιμμία, ὁ 
Σώκρ., ταῦτά τε εὖ λέγεις, ἀλλὰ καὶ τάς 
γε ὑποθέσεις οἷο. δδιαθυς βοτρίυτγαπι 1π- 
δοουτϊ ἰομπογα Ἑάϊίοσοβ, πὶ} νοσι]α τε 
Ροβί ταῦτα οἴἶνοηβὶ. ἨΙΝ Ὁ, 

καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσι) Τίᾳ Αυψ. εἰ 
Τυῦ. Αἠδιρρ. ΕἸοῖπ, Μαΐρο ἡμῖν. ϑεά 
ἴῃ Ῥγοχὶπὴβ ὅμως ἐπισκεπτέαι σαφ. δυὶ 
ἐπισκεπτέον οχρθοίηθαϑ δι ἐπισκεπτέα 
(ν. ποῖ. δὰ Οτδίυ!. ᾧ. 08. Κυβίοτ, δὲ 
Βχγυποῖ,, δὰ Αὐβίορῃ. ΝᾺ. 1086.) ποημα 
δηΐη), φυσᾷ νἴϑυπι) ΕἸδοίθτο, βοσι Βα ιν 1 ΠῈ 
τὰς ὑποθέσεις δὰ λέγεις τοίεγτς ρούμι 
Ρ]δίο. Ηἰς ἰρίταγ ροβὲ ως καὶ εἰ πισταὶ 

ὑμ. εἰσιν ἀυτυ5 ἰπ ποπιϊηδεϊνυστα ἐγαπϑὶὶ 
οτδῖίο. ξιν.-: 

ἀλλὰ τόδ᾽, κι τ. Δ. Τοίυι πε 
Ἰοουπὶ σϑίυε ϑίο». ἀῃ Ἐοίορ. Ῥθγβ. ρ. 
135. αυἱ ἰηϊτίο τὸ ἀδὶ ρτο τόδ. Αἱ νὶπά. 
ῈΕ ὦ, Ψεποί. Α, τόδε γε. 'νγττ' 

ἀλλὰ τόδε γ᾽, ἔφη) ὅς εχ Αὐυρ. οἱ 
Τυν. τϑβουρβὶϊ ΕἸβοῦδθσυϑ ὑσὸ νυϊραίο ἀλ- 
λὰ τόδ᾽, ἔφη. ϑιίοῦ. ἀλλὰ τὸ, ἔφη. [απιθ]. 
ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε διανοηθῆναι ἄξιον.---- 
1η ῥτχοχίτωβ 86ε44ᾳ. νυΐρο ροβὶ ἀθάνατος 
δα ἀλίμπι ἐστὶ ουπὶ ἀὰρ. εἰ Τοῦ. [Ιδπιῦ]. 
Μ3. εἰ Βίοθεεο οἰηῖθὶ. Ηξιν. : 

οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου μόνον, ἐν 
καλοῦμεν τὸ ζῇν) Δὰ νει : πον 
ὰ8 ἑαπέιωι ἐξηιρογὶβ σαιιδ88α, ἵπ φίο 

τουαηιμβ ὑΐτέγο: δὰ βρηϊεμεϊδηι: πὸ 
ἐαπέιμη ἰμιῆμ8 ἐδηιροτὶα οαιι88α, ἐπ φιο ἐᾷ 
εδί, φμοὰ υἴλογε υοραπμβ: ὕτὸ ἐν ᾧ τὸ 
καλούμενον ζῇν ἐστι. Ἐδϑιὶ Οτδοῦ [,δῇ- 
πραὰς ῥτορτεἰαιῖβ, πο ἰηΐγθῃμθηίίδβ, 
ΒΞ ΡΘ δηθὰ ἱπίευρεθ θυ ἱρτιοταία. Ῥὶπ- 
εἶἰδγ. Ν δι, ἰχ, 97. Ἔνθ᾽ ᾿Αρείας πόρον ἄν- 
θρωποι καλέοισι. ϑορῆ. Ττδοὶ.. 648, "ἜἜνθ᾽ 
Ἑλλάνων ἀγοραὶ Πυλάτιδες καλέονται, 
Χομορὰ, Ηεί]εη. ν. 1. 10. ἀνέβαινον τοῦ 
Ἡρακλείου ἐπέκεινα ὡς ἑκκαίδεκα σταδί- 
ους, ἔνθα ἡ Ῥρηπυργία καλεῦται, κρνή 

Ὀσμἀυπὶ ΘΧΘΙρ ἰδν 4085 ἰδ πη 8 
ἀπὸ κα δ 0Π), υἱ νερξι μον ΠΡΟ] ο δυΐ- 
Βεϊαπε : εἰ τποπυΐιηυ5 δὰ ῬΗΝδγοΗὶ Ῥχώ- 
οσερί, Οοπ)υρ. Ρ. 146. ἢ. γ υττ. 

᾿ 
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παντός, καὶ ὁ κίνδυνος νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς) εἶναι, 

εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει. 8. 150.] Εἰ μὲν γὰρ ἦν ὁ θά- 
δῷ Ν ὦ ΩΣ » 

νῶτος τοῦ πῶντος ἀπαλλαγῇ, ἐρμαίον ἂν ἥν τοῖς κακοις 

οα ἴ.---ἰ καὶ ροβὶ δὴ οπὶ ΓΟΟ.--ὸ δόξειεν ἂν δεινὸς ἩΓΛΠΦΟΕΘΉΠ εἰ ᾿νε Ὑ, μά- 

δόξειεν ἂν} Α ἀἸδοίυτα ἴῃ Ε4 4, μάλιστα 
ποθ δρτιοδουπί Αὐς, ΤῸ, Τάηῦ]. Μ9. 
5ιοῦ. ἢθὸ ΕἸΟΙΠῚ ἤῖθὸ νογεῖο : παρε βγταῦε 
γμεγίοζμηε ογτε ρμαππμηι 68|. Ταπιὶ ε 
ΤΡ. ΙΔ]. ΜΒ, οἱ ὅι0}. τεροβὺὶ ἀμε- 
λήσει ρτο ἀμελήσειεν. ΑἸΟΙΡ. ἱ. ρ.113. 
ἙΕ, καὶ οὐκέτ᾽ ἂν σὺ αὑτὰ ἀμπίσχοιο, εἰ 
μή τίς. σοι τεκμήριον καθαρὺν καὶ ἄχραν- 
τὸν οἴσει. 1 γβὶλ8 Ἐχαίοβτι, Ρ. 435. ἀλλὰ 
-ηὰρ εἰ τὰ χρήματα τὰ φανερὰ δημεύσετε, 
καλῶς ἂν ἔχοι, Οἱ πιαὶς Βοἰβικ, οοτγοχὶ 

τε. Ἦσιννυ. 
ᾷ. 130. ὁ θάματος τοῦ παντὺς ἀπαλ- 

λαγὴ] απιάθπι βεπίθηπιϊδπι ρῥτοάϊαϊε 
Ἔρρ. χ. Ρ. δ17. Ο. οὐκ ἄρα πάνδεινον 
φανεῖται ἡ ἀδικία, εἰ θανάσιμον ἔσται τῷ 
λαμβάνοντι' ἀπαλλαγὴ γὰρ ἂν εἴη κα- 
κῶν----. 864 Ηἴο ἰοσυβ ποιηϊπδίτσηα οἰίδίαγ 
8} [βἰάοτγο Ῥεϊυϑίοἱα Ἐρϊβι. ᾿ὰ, 208. εἰ δ᾽ 
οὐκ οἴει κρίσιν εἶναι, ἄκουε Πλάτωνος λέ- 
γοντος᾽ ἘΠ μὲν γὰρ ὃ θάνατος τοῦ παντὸς 
ἀπαλλαγὴ; ἕρμαιον ἂν ἦν τοῖς κακοῖς 
ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώματος ἅμα ἀπηλ- 
λάχθαι καὶ τῆς αὐτῶν κακίας μετὰ τῆς 
ψυχῆς νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀθάνατος φαίνεται 
οὖσα, οὐδεμία ἂν αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ εἴη 
κακῶν καὶ σωτηρία, πλὴν τοῦ ὡς βελτίσ- 
τὴν τε καὶ φρονιμωτάτην γενέσθαι. ἴηι]- 
ἰδίυτ π685 ΟδΣΖ, πὶ ἘΠΘορῆτ, Ρ. 85. εἰ 
μὲν γὰρ ἣν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλ- 
λαγὴ, καλῶς ἂν ἠπόρουν, εἴ τις πονηρὸς 
ὧν ἐν τυραννίδι τὸν βίον ἐτελεύτησε" νῦν 
δὲ ἐπεὶ ἀθάνατος ἡ ψυχὴ, οὐδὲ εἰς ἰῷ 
μεταχωρήσασα ἐκφεύγει τὴν δίκην" 5 
ἐκεῖ μάλιστα τῆς τιμωρίας αἰσθάνεται εἰς 
τάρταρον πεσοῦσα, ὅθεν οὔποτε ἐκβήσε- 
ται ὥστε ἕρμαιον τοῖς κακοῖς ἐνταῦθα 
νοσεῖν τε καὶ ἀπορεῖν καὶ δουλεύειν. 
Ἡδπο δυίεπι ἀποφυγὴν πιδίογυτη ἰοοο 
δεπεῖπο σοἰευταῖ, Τιεεί. Ρ. 128. Εἰ. ᾿Αλλ᾽ 
οὔτ᾽ ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατὸν, ὦ Θεό- 
δωρε" ὑπενάντιον γάρ τι τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ 
εἶναι ἀνάγκη" οὔτ᾽ ἐν θεοῖς αὐτὰ ἵδρυσθαι" 
τὴν δὲ θνητὴν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον 
περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης" διὸ καὶ πειρᾶσθαι 

ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα" 
φυγὴ (δὲ) ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν" 
ὁμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ ὅσιον μετὰ φρο- 
νήσεως γενέσθαι. Ἰηϊοτρτείδίυν ῬΙοἵπ, 
πῃ. 1, ἢν 1. Ρ. 11. 4. Ἐπειδὴ τὰ κακὰ 
ἐνταῦθα καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ 
ἀγάγκης, βούλεται δὲ ἡ ψυχὴ φεύγειν τὰ 

κακὰ, φευκτέον ἐντεῦθεν" τίς οὖν ἣ φυγή; 
θεῷ φησιν ὁμοιωθῆναι" τοῦτο δὲ, εἰ δί- 
καιοι καὶ ὅσιοι μετὰ φρονήσεως γενοίμεθα" 
καὶ ὅλως ἐν ἀρετῇ. «7υ]απ, Οταῖ. ν. Ρ. 
175. Β. ἔσχατον μὲν γὰρ τῶν ὄντων ἢ 
γῆ" ἐνταῦθα δέ φησιν καὶ ἀπελαθέντα καὶ 
Πλάτων τὰ κακὰ στρέφεσθαι" καὶ διὰ τῶν 
λογίων οἱ θεοὶ σκύβαλον αὐτὸ πολλαχοῦ 
καλοῦσι" καὶ φεύγειν ἐντεῦθεν πολλαχοῦ 
παρακελεύονται" ἀυοταπι νοτροτγύτηα ᾿τῆ- 
ΟΓΒ ἴπ ρᾶτίβ αἰίεγαπι καὶ, εἴ 'π μοβίθιϊογα 
δἰίοσαπι πολλαχοῦ ἀεϊεπάυπι νἱαεΐυχ, 
ῬΙαίοπἶβ δυΐθπι ᾿δθο βεπέσπδ ἰδίθ πιδτιδ- 
νἱι ; αυοὰ ρεγβθαυΐϊ ποῦ μ0}08 δϑὶ ἔδια- 
οὔβ, Ἕρμαιον ποίαν! Τίχα, δὲ νἱἀς 
ὕ. ΒΕ. νυυττ. αὶ κῖο ἴθ Αἀδεπὰ, “(16- 
τδη8 Αἰοχ. βίγοπι, ἷν, Ρ. 492. Α. οὕτα 
ΤΗθδηὰ5 Ῥυιπαροτῖσεο βοπίθηϊβ σοπιρᾶ- 
ταῖ, οἵ, ῥρτοιεὶ πυπς αὐἱάθπι Ἰορίέυτ, 1:8 
υἱ χυΐβ νυϊοῖ Ρ]αίοπετα ἱπὰθ ὕδπο ἴρβδτα 
ἀἸ Ομ 6 πὶ ἔγϑιιββου ρ5158ε : Θεανὼ γὰρ 
Πυϑαγορικὴ γράφει" Ἦν γὰρ τῷ ὄντι τοῖς 
κακοῖς εὐωχία ὃ βίος, πονηρευσαμένοις, 
ἔπειτα τελευτῶσιν, εἰ μὴ ἦν ἀθάνατος ἢ 
ψυχὴ, ἕρμαιον ὁ θάνατος. Καὶ Πλάτων 
ἐν Φαίδωνι" Εἰ μὲν γὰρ ἣν ὃ θάνατος τοῦ 
παντὸς ἀπαλλαγὴ, καὶ τὰ ἑξῆς. ὕ0], 
απ ἰπ Ῥ]βίοπα ρχοχίπηβ ββαυυπίυῦ ἴρβᾶ 
Ἠδθὸ σοτθᾶ, ἕρμαιον ἂν ἦν τοῖς κακοῖς ἀπο- 
θανοῦσι, ἃ ΟἸειμοπέε τεοῖθ ἃς ἀδΐποθρβ 
810 ἰΙοσο ροβιία, ραγίπι Ἔχ οὶ ἀϊ556, ρασγίλαι 
8 ἰΡγα ΒΒ τεϊΐαιια, ἕρμαιον ὅ. θάνατος, 
Ῥεγροϑσδπι ΤΊ θδημβ νο ὈΒ 5υ)] σίδ δυπὶ.᾽ 

τοῦ παντὸς; ἀπαλλαγὴ] ΑΑὺ οπιπὲ τὸ, 
ποῖ πιθο α σΟΤΡΟΥΕ, αἰβοθββῖο, Δ τὰξ πἰ- 
ἨΪ ρυοσϑὺβ ροϑὲ τηοτίσῃ βι ρεγθββοί, μη- 
δὲν ἦν τοῖς τετελευτηκόσι ἃ. 91. Εἰξοίιος 
τὸ πᾶν ᾿ν, 1, ἀ6 ιριϊτεγβἐέαξο τέτιπι Ῥοϑὶ- 
{τη δοσορὶῖ, ἀπαλλαγὴ ποὰ ἀπὸ τοῦ 
ἀπαλλάττειν, γεηιούῦετο, ἀυοίαπι, Ξε ἀπὰ 
τοῦ ἀπαλλάττεσθαι. ᾧ. 1δ. οὐδὲν δεινὸν 
μὴ φοβηθῇ---ὅπως μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇἡ 
ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματο:---οἴχηται. Χε- 
πορὶι, ὕγτορ. ν, 1. 18. εὔχονται μὲν ἀεὶ 
ὡς ἄθλιοι ὄντες ἀποθανεῖν, μυρίων δ᾽ οὐ- 
σῶν μηχανῶν ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου, οὐκ 
ἀπαλλάττονται. ϑ8ῖὶσ ἰρίίαγ οἱ σἀρίεη- 
ἄσπ νοσδ θυ] τη ϑορὶ,, Χρὰν, 1338. πε- 
πρωμένης---τὀυμφορᾶς ἀπαλλαγή. Ἑαυτὶρ, 
Ηΐρρο!, 1256. μοίρας τοῦ χρεών τ᾽ ἀπαλ- 
ἐριθἢ Ζβον}. Αρᾶπι, 1, τῶνδ' ἀπαλ- 
Ἀαγὴ πόνων. ἨΕΙΝ», . 
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ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώματος ἅμα" ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς 

αὐτῶν κακίας μετὰ τῆς ψυχῆς" γῦν δὲ" ἐπειδὴ ἀθάνατος 

φαίνεται οὖσω, οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ κακῶν 

οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τε" καὶ φρονιμωτάτην 

γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουσα εἰς “Αἰδου ἡ ψυχὴν 
ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς," ἃ δὴ! καὶ λέ- 

γέται μέγιστα" ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα εὐ- 

θὺς" ἐν ἀρχῇ τῆς ἐκεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα 

λιστα δόξειεν ἂν δεινὸς Δ: δόξειεν ἂν μάλιστα δεινὸς "-ς.-- ἀμελήσει ΤΠ : ἀμελή- 
σειεν "ς.---ἰ μετὰ ψυχῆς οπι [,.--ῖι δ᾽ Δ.--" τε οἵὴ Γ.--- ἡ ψυχὴ εἰς ἅδου 1..--- 
Ρ φρονήσεως ΓΌ.--- δὲ Η.---ἰ μέγιστα λέγεται ἘΞΠΥ.---ὐ εὐθὺς, «τελευτήσαντα οτα 

ἕρμαιον} ὅ9}|ο]. τὸ ἀπροσδόκητον κέρ- 
δος ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς τιθεμένων 
ἀπαρχῶν, ἃς οἱ ὁδοιπόροι κατεσθίουσι. 
Ταύτας δὲ τῷ ἙἭ,ρμῇ ἀφιεροῦσιν ὡς ὄντι 
καὶ τούτῳ ἑνὶ τῶν ἐνοδίων θεῶν. Οοηῖ, 
Τίπι. Γδχ. ρ. 121. ᾿δῖᾳ. Βαμηκ. ἤξινυ. 

ὡς βελτ. τε καὶ φρον.] Ῥατιϊοα πὶ τε 
ΠῸῈ δδῦοὶ ΤΡ, βελτίστην ἢ. 1. ἀϊοὶϊ τὴν 
σὥφρονα καὶ κοσμίαν. (Οὐοηΐ, ᾧ. 181, 
ἴηϊ, ΗεΙΝ Ὁ, 

τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς] 8: ρ᾽ 58ῖπι6 
εἴ υπραπίατν οἰ ῥτοπιίβουβ Ῥοπαπίαυγ τρο- 
φὴ εἰ παιδεία : 5εὰ 01 αἰδπρυμπίατ, 
18 46 σοσροτγθ, 'πθρὸ 46 δῃϊπηα, ὑϑυτρᾶ- 
{πτ, εἰ τροφὴ Ρὲγ πιείβρμογαηι 46. δηϊπ)ᾶ 
αἸοϊξον, νοϊατὰ πουϊτππδπίυια. οἴ ρα τα 
σΟρη τ οπῖ8, α00 δηΐπιᾶ αἰ ὰγ, ΗΪβ ἴογ- 
ἴα δα ϊιηρσίίυν ἀγωγή, ἐὐἀμοαξῖο. 1)6 Βο- 
γὰπι αἰ εγαπεῖα αἰχῖπια5 δὰ Ῥ᾽ υἱαγοθαπὶ 
ΠΡΘΠ τα ἀθ Ἑάας, Ῥαετ, Ρ. 1, Δ. δὲ 2, 
Α. Οείεσαπι πππὸ ῬΙαΐοηῖδ Ἰοοὰ Βρ6ο- 
τἀγυηΐ ῬΙαίατο ἢ, ἀ6 15146 οὐ Οϑῖγ, Ρ. 852. 
πιοτῖποβ ᾿βίδουβ το] βίο οβ᾽8. ᾿πβι στ διβ δά 
5Θρυ υτϑιὴ οτηδτὶ ἰγαάθπβ : διὸ καὶ τὸ 
κοσμεῖσθαι τούτοις τοὺς ἀποθανόντας 
ἸΙσιακοὺς, σύμβολόν ἐστι τοῦ τὸν λόγον 
εἶναι μετ᾽ αὐτῶν, καὶ τοῦτον ἔχοντας, 
ἄλλο δὲ μηδὲν, ἐκεῖσε βαδίζειν. ῬΟΤΡΊΙνΥ. 
αρυά 5.00. Ἐπὶ, ῬΙγ8, δα, (δπῖ. Ρ. 142, 
Ἡδοτεη, ἐ, ἱ, Ρ. 1048. ἐν ταῖς λεγομέναις 
φθοραῖς καὶ τελευταῖς (ψυχὴ) μεταβολὴν 
ἴσχει καὶ μετακόσμησιν εἰς ἕτερα σωμά- 
τῶν εἴδη, καθ᾽ ἡδονὴν διώκουσα τὸ πρόσ- 
φορον καὶ οἰκεῖον ὁμοιότητι καὶ συνηθείᾳ 
βίου διαίτης" ἔνθα δὴ τὸ μετὰ (ἴδρεὲ μέ- 
γα) παιδείας ἑκάστῳ καὶ φιλοσοφίας ὄφε- 
λος, ἂν μνημονεύουσα τῶν καλῶν ἢ ψυχὴ, 
καὶ δυσχεραίνουσα τὰς αἰσχρὰς καὶ παρα- 
νόμους ἡδονὰς, δύνηται κρατεῖν καὶ πρυσ- 
έχειν αὑτῇ καὶ φυλάττειν μὴ λάθῃ θηρίον 
γενομένη ---" αὐα: ἰτδεϊαν 5 δ Ρ]ὰ- 
τατοῖ, 46 5. Ν, Τὶ, ρ.118, Ζποᾶβ ΟΔΖ, 

ἰπ ΤΠοορτ. Ρ. 80. πείθει φιλόνεικον 
ἀκροατὴν καὶ ὡς ἀθάνατος ἡ ψυχὴ, καὶ 
ὅτι μετὰ καλῆς τροφῆς καὶ παιδείας ἀπελ- 
θοῦσα, τὸ τεθνηκὸς τοῦ σώματος διανίσ- 
«τησιν" ἷ, 6. Ῥεγϑιια εξ δοπίεπεϊοβο αμεῖ- 
ἐονὶ, απὶπιαπι δὲ ἱπιπιογίαϊοηι ε886, δὲ αὖ- 

εμπέουμα ἐπ μας υἷΐα δεπα ἐπδεϊξμέαπι εἴ 
ογμϊέαηι πιοτέμαεν ΟΡ 8 ταϑιβοίξαγθ, 
Ξῖς δηΐαν βεη805 το ἀθπᾶμῃβ οϑὶ,  υττ, 

μέγιστα ὠφελεῖν] Ῥίμγίηειιονι ἐξα 5 
ΜΠ Μαϊε ϑιοῦ. μάλιστα ὧφ. Οὐοηΐ, 

Ἰρρ. Μὰ]. 8.2. ἥξειν:Ἥ. Ὁ 
λέγεται δὲ οὕτω:] Ηἰϊς ἱποῖριε ἴῃ 

ΟἸνιρίοάοτῖ Οοά, ἱ, Ρ. 125. πονυπὶ σδ- 
Ρυΐ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟΝ. α. Ὅτι τὸ τρί- 
τὸν μέρος τοῦ διαλόγου ἐστὶ μὲν περὶ τῶν 
ψυχικῶν λήξεων" οὐ πᾶν δὲ μῦθός ἐστιν 
ἀλλ᾽ ὅσον συμπεραίνεται, “ ὡς ταῦτα ἢ 
τοιαῦτα χρὴ τὰ ἐν ἔδου ἡγεῖσθαι" τοῦτο 
γὰρ ἣν καὶ τὸ εἶδος τῶν Πλατωνικῶν μύ- 
θων, ἅτε καλῶς τὴν ἀλήθειαν μιμουμένων, 
ὡς ἐν πολιτείᾳ φησίν. β. Ὅτι λῆξις ἐστὶ 
τάξις ἐν τῷδε τῷ παντὶ κατ᾽ ἀξίαν ἑκάσ- 
τοις ἀποκληρουμένη παρὰ τῆς δίκης. Τὰπι 
Ρ. 323. βειὰ. δἰἴὰ ἐδ εοάεπι μύθου ἀΙρα- 

τηθηίο ἀμ: ἴῃ 18 εἃ, αυῷ ΕοΥ- 
δίοτυβ Ρ. 391. ἀρροΞυϊϊ, Ὅτι τριῶν μερῶν 
τοῦ διαλόγου, τὸ τρίτον ἐστὶν ἧ γεκυΐα. 
ὅτι σκοπὸς τῷ διαλόγῳ τὴν χωριστὴν 
ἀποδοῦναι διαγωγὴν ψυχῶν ἀπὸ τοῦδε 
τοῦ σώματος, τῶν δὲ κατὰ τὸν πρῶτον 
καὶ τέλειον βίον, καὶ τὸν (16ρμ6 τῶν) κατὰ 
τὸν μέσον καὶ τὸν τελευταῖον. τὶ (ἰερ8 
ὅτι) οὐ πάντα μυθικῶς λέγει, ἀλλ᾽ ἔνια 
καὶ πραγματώδως. ὅτι τριμερὴς καὶ ὃ μῦ- 

θος" τὸ μὲν πρῶτον, ἕνωσις τῶν ἔπειτα 
λόγων πρὸς τοὺς πράττοντα" τὸ δὲ δεύ-: 
τερον, περιήγησις τῆς γῆς ὅσα καὶ οἷα 
τυγχάνει οὖσα' τὸ δὲ τρίτον, διανομὴ 
τῶν ψυχῶν εἰς τὰς προσηκούσας λέξεις. 
(. λήξεις.) ὅτι ἐκ τριῶν ἣ νεκυΐα συνέσ- 
τήκεν, (βυρρὶο ἐκ τῶν δικαξόντων,) ἐκ 

τις πὶ, 107. 
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Ψ - ." 
τελευτήσαντα ἕκαστον ὁ ἑκάστου δαίμων, ὃς περὶ ζώντα 

, 3 - Ε] - π" 

ἐἰλήχει," οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινὰ τόπον, οἵ δεῖ" 

Ἡν.--ἰ οὗπερ ἵ|, ὥσπερ Δ.-- εἰλήχει ζῶντα Φ8.---" οὕτως Δ.--- οὗ δὴ 1..--- ξυλ- 

ψῶν δικαζομένων, ἐκ τῶν τόπων ἐν οἷς 
ταῦτα. τριῶν δὲ οὐσῶν νεκυϊῶν καὶ ἑκάσ- 
τῆς τῶν εἰρημένων τριῶν μεμνημένης, ἣ 
μὲν περὶ τοῦ τόπου μᾶλλον ποιεῖται τὸν 
λόγον, ἡ δὲ ἐν Τοργίᾳ [ρ. 623. περὶ τῶν 
δικαζόντων, ἢ δὲ ἐν Πολιτείᾳ [Π10.. χ. Ρ. 
6015.] περὶ τῶν δικαζομένων. 1118 ποῦ 
νἱάδίυν ρῥγειθιϊίθπαδ δηποίδεο : Τίνες 
οἱ λέγοντες ; λέγεται γὰρ ταῦτα περὶ 
τῶν ἐν ἅδον, φησίν" ἢ πρῶτον μὲν αἱ κοι- 
ναὶ ἔννοιαι σφύζουσαι ἀδιαρθρώτω:" δεύ- 
τερον, οἱ θεολόγοι" τρίτον, οἱ μοὶ 
τῶν θεῶν" τέταρτον, αἱ τελεταί" δν Ααείαω 
αὐτοὶ παραγενόμενοι οἱ θεοί. ἴπ ηυΐϊθυ8 
ῬΓ πιὰ σϑυββ8 οἰορδηΐον ἀφο δγαίαγ : σοη- 
πρίπε8 ποίίοπεβ, φιαπισὶβ αὐἰδιο ἱπερὶ εἰ- 
ἐῶ, πεοάιηη ἐαρίἰοϊξω, ἑαηιέπ ποὸβ ἑαοϊξε 
αὐπιοπεηξ, ἑαπιψμαπε Ῥεγρείμο πιϊραπὲο8 
φέη. ῬΙαἰοπὶβ δυΐδθι αυὰπὶ 5ἰπὶ νεκυίαι, 
ἱ. 6. ψαδια ἀδ Πηψεγὶδ, ἰτο5, πα Ῥῃάομο, 
Οοτρίδ, ἀς ἤδρ, χ. αυδτία 511}}}}8. ἴῃ 
Ῥηδάτο ἀθ Απίπιδ, πίε ἤδη ἵπ σογροτα 
νἴϊλπι, οὐπάϊοπο, δὲ ἰπ σΟγρῸ8. ἀδβοθπβι 
εἴ εἰτουϊα ; Βυΐὰ5 ἴῃ ῬηδαΟΠΘ αι 5ἰζ 
εἴ τοι δὲ β8ἰηρο!αγαπι ρατιϊυση βἰρηϊῆ- 
οδίϊο, δ ι18 φυϊάθτη ἀπίνεσβο ΡῈΓ 86 8Ρ- 
Ῥϑτεῖ : δὺξ βὶ αυἱὰ ποππυπιαυδπι τηΐπιι8 
δρραγδΐῖ, οχ {πα πὶ στ θτΆσ ΠῚ σΟΙρΡΑτΆ- 
Ἰοηδ ἔδο!θ οοἸ Ἰρίτυτ, Αἀ Ἰάδπι σαπὰ8 
τϑίδτο πα βαπε Ῥ] αὐδιοιοῖθ ἕο]. ἐγοβ, 
ἴα ᾿ἰτῖ8 ἀ6 5. Ν, Κι ἀθ Θεϑηΐο ϑοογαῖίβ, 
ἀς υϊία 1κιηδ : ΑΕ βομ πὶβ, αυἱϊ ἀϊοίτυτ, 
ἦη Αχίοοϊο : [λιοίδπὶ εἴ 8}10], οἱ ἀδ [κιὸ- 
τὰ : Τοπιοοτῖῖ ρογάϊευβ ἴα περὶ ἄδου, 
ἀδ 4πὸ ἀϊχίτηυβ δά Ρ]αΐ. ἀ6 8, Ν ΤΥ Ρ. 
90, Αρο!]οάοτ περὶ θεῶν, ᾿ἴ0 6. χχ. περὶ 
ἶρις εχ 40 ἰπβίρπϑπι Ῥϑγίθι. τϑῖ} εξ 
ὈγΡ τα ἴῃ ἰἴθγο ἀς ϑιγρο, οἱ ἴρβθ ἴῃ 

βου ρίοτι 5. 708. ΔΓΡΆΠΙΘΠΕΙ ΠυτποΓδ - 
605 δρυὰ ϑιοθτθυτα χα πο ποῦὶβ δὲ 
δἰϊοβ νϑίδτυπι ἀθ πος δγρυπιθπῖο Ἰοσοβ 
δογυαν ἴῃ ἘΠῚ. ΡΈγ58, ν. 120. Ἡσοιμεοδ 
νεκυία Οὐγβ8. Δ, ρετάϊτο ἴῃ Μίπγδάς εἰ 
Νοκῖβ, ἃ Ῥαυβαπῖα πιθιπογαίθβ, χ. 28. ἢ. 
868. ΥἹγρ Ἀπ ἄπ. νἱ, 51] ΤιΔΙϊ οὶ χα], 
ϑθπθοΣΒ ἴθ Ηρεουϊα Ευγδηΐδ  δἰϊοόγαιῃ, 
Ῥαγίοβ δυριιπεπίὶ δι ηρεπίυτι : Οἷςο- 
τοιίδηϑ, ἱπ ϑοπιηΐο Βοιρίοιίδβ, Ἦ υττ. 
Ηΐβοα δ άδβ (βθϑίθπι ἱπ Ταῦ, οἱ Νοβ- 
πὶ ἴῃ Οταίυ]ο Ρ, 8397. ἰπ ϑυπιροβ, ᾿. 
202, εἰ ἴῃ Τίπηεθο Ρ. 40, Αἱ ἱπῆπιίυπι 
δὐκεί νϑγδ δυοίοσυπν ἢδο ἀδ γα ἴοσᾶ γό- 
ξέπβεῖο, ἘΌΒΒΤ, 

ὁ ἑκάστου δαίμων, ὅσπερ ζῶντα εἰλή- 

χει Νά] 65ὲ γαιϊΐο, 4υδγα αἰΐυπι ᾿πίε Π}1- 
Βδίθβ ἀεξειπσποῖν, αυδπὶ οὐπ|, αοἱ γνῸ}- 
ξϑτὶ ορὶπίους οσαΐαια ποτναϊπὶ ἴῃ να ἀμ χ 
οἴ σοιμεβ δἰἰάϊι5. ρυϊαδδίυσ, ὅδε δὶς 
ἀφπιοπ δὴ δ05 συϊαυ Ποιηϊπὶ οἱ βίπρα - 
Ιατδ, δὰ μἰαγί θυ σοπηαπὶς που ῖσειϑ, 
οἵ ὑπιι5 ρὶ υγδ5 Βομηΐπθ8 γορεγεῖ, ἀἰνογβοο 
ογδηΐ ἀοςίοταιν βοπίθης. Εἰ ϑ8πε ἀϊς- 
ιτἰο ῬΙδιοηΐβ υἱγταπια 0 δοπ θη ΐδπὶ δι - 
εἰ, Ετδηΐ σνοτο οἰίϑιη, 41 ἤππο ἀσθηλο - 
ποπὶ Ῥϑτίθπι ἰρβίιβ δηΐτηβ ἔδοδιοπί, νοὶ 
γοῦν, οἱ 'ρ56 Ρ]αῖο 'ῃ Τίμο μ. 55]. α. 
ὕδῷ. Α. νεὶ ἦθος : ἀα ααἴθι5 ἀἰχίπιι5 δὰ 
Ῥιυίατοῦϊ Θυπβι. Ῥίαϊ. 1. ἐπ ΒΙΌΙοτῃ, 
Οτἶς, ρατί, ἴχ, ρ. 16. 5.4. δ πα! ον ΡΙο- 
εἶπ. ἀε 111ο, φυὶ π᾿ πος Ῥμεδαοπίβ ἰσσο 
ἀϊοίζυτ, πη. 1}, ἵν. 3. Ρ. 284. Β. περὶ 
τοῦ εἰληχότος ἡμᾶς ζῶντας δαίμονος. Ἐπ 
Ὀππο βθαυθηβ Ῥογρῆγσ, Ἐρὶδὶ, δὰ ἅπορ. 
Ρ. 4. Β.. Διαμφισβητῶ δὲ μήπω δαίμων 
ἴδιος μέρος τι τῆς ψυχῆς εἴη" καὶ οὗτος 
τὰν εὐδαίμων εἴη ὅστις νοῦν ἔχει σοφόν. 

ἀθπὶ τορτθηθηαΐε Ιϑτθ]οἢ, ἀθ Μγβι. 
ΑΑΣργρῖ. ἰχ, 8. ἢ. 17]. ΟἸνιπηρίοάυταθ 
Οὐ, 1. Ἀν 2328. δγραΐε τα ]ΐα σΟπιπ)λπὶ5» 
οἷἴζυτν, ἰα πάθη οὸ σοποθαϊζ, υῆυπὶ ἀδριηο- 
ΠΟΠῚ Π]Ϊ88 ἈΠἰπιὰ8 ΘῈ ΕΥΤΔΓΘ : πῸΠ 
ἐπίπὶ, ἱπαυϊῖ, ψυχὴν εἴληχεν, ἀλλὰ βίον" 
τί δὲ κωλύει τὸν αὐτὸν βίον πλείους αἷ- 
ρεῖσθαι ψυχάς : ἱρὶϊτατ αυοά θεῖ νἱ 85 ρὸ- 
ΠῸ8 5} Π| ΠΒΌΟΓΕ ργεβϑι δῖ ἀξβπιοηραι, εξ 
πη} 85 ἰὰ βθαυδπίοβ ἀΠΙπιὰΒ : αὐὰ οὐπὶ 
ἱπίεγρτοίδιίίοπθ σοπο τα δίυάοι ἀϊοίαπι 
ῬιΙδιοπὶς ἰπ Εδρ. χ. Ρ.. 520. (΄, υὐὶ᾽ δηϊπια. 
Ἶπ πονξὲ νἱΐα" οἰ δοιίοπθ 'ρδα βἱ ὉΣ ἀτβιθο- 
πδπὶ δἰ ρὶ 1, πὸπ ἄξιοι ἰρβᾶπι ; ὑπὰδ 
οΟἸΠρὶ, ἀ πιοηθπὶ 6856 σοσιϊ υἱτ8 σοπϑτίβ 
Ρτ ϑιάσθπι ; πὸ ρεγάπϑε πὰ Ρ] πὶ ]. 
6. ὀρθῶς οὖν λέγεται ἡμᾶς αἱρήσεσθαι" 
τὸν γὰρ ὑπερκείμενον κατὰ ζωὴν αἱρούμε- 
θα. Αἴαῦδ ἴῃ Πυ)ι8 ορίμἱομ β βοοϊθίδι θαι 
Ἶ18 δοοθαϊε [Δπν] ΠΟ), ᾿. ς, ἰχ. 6. ρ. 169. 
αὐ ρατίοπι αὐλάοπι δηϊπιδο, δὰ Ἰδίηθη τὸ - 
Βεπίθμι, βίδίυδε: Εἰ δὲ δεῖ σοὶ τὸν ἀληθῇ 
περὶ τοῦ οἰκείου δαίμονος λόγον ἀποκα- 
λύψαι, οὐκ ἀφ᾽ ἑνὸς μέρους τῶν ἐν τῷ οὐὖ- 
ρανῷ, οὐδ᾽ ἀπό τινος στοιχείου τῶν δρω- 
μένων ἀπονέμεται ἡμῖν οὗτος" ἀφ᾽ ὅλον 
δὲ τοῦ κόσμου καὶ τῆς παντοδαπῆς ἐν αὖ- 
τῷ ζωῆς, καὶ τοῦ παντοδαποῦ σώματος, 
δι᾽ ὧν ἡ ψυχὴ κάτεισιν ἐπὶ τὴν γένεσιν, 
ἀπομερίζεταί τις ἐν ἡμῖν μοῖρα ἰδία πρὸς 
ἕκαστον τῶν ἐν ἡμῖν ἀπομεριζομένη κατ᾽ 
ἰδίαν ἐπιστασίαν" οὗτος δὴ οὖν ὁ δαίμων 
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τοὺς ξυλλεγέντας" διαδικασαμένους εἰς “Ανδου πορεύεσθαι 
μετὼ ἡγεμόνος ἐκείνου ᾧ δὴ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε" 

ἕστηκεν ἐν παραδείγματι πρὸ τοῦ καὶ τὰς 
Ψυχὰς κατιέναι εἰς γένεσιν" ὃν ἐπειδὴ 
ἕληται ἡ ψυχὴ ἡγεμόνα, εὐθὺς ἐφέστηκεν 
ὁ δαίμων ἀπυπληρωτὴς τῶν βίων τῆς ψυ- 
Χχῆπ, ὃς καὶ εἰς τὸ σῶμα κατιοῦσαν αὐτὴν 
συνδεῖ πρὸς τὸ σῶμα" καὶ τὸ κοινὸν ζῶον 
αὐτῆς ἐπιτροπεύει" ζωήν τε τὴν ἰδίαν τῇς 
υχῇς αὐτὸς κατευθύνει" καὶ ὅσα λογι- 
ὅμεθα, αὐτοῦ τὰς ἀρχὰς ἡμῖν ἐνδιδόντος, 

διανυούμεθα, πράττομέν τε τοιαῦτα, οἷα 
ἂν αὐτὸς ἡμῖν ἐπὶ νοῦν ἄγῃ" καὶ μέχρι 
σοσούτου κυβερνᾷ τοὺς ἀνθρώπους, ἕως ἂν 
διὰ τῆς ἱερατικῆς θεουργίας θεὺν ἔφορον 
ἐπιστήσωμεν καὶ ἡγεμόνα τῆς ψυχῆς. 
Θυΐθυβ ἱπτο σε 18. Βα! θα οὶ Ρ]Α- 
ἰοπὶθ παύγδίο δὰ αυδπὶ τοΐοπιίυγ ἤθρ. 
χ, δ20. 621. υθϊ χορ θία ᾿παἀποϊίυτ διὶ- 
1108 8 νἱΐδ5 εἰθοϊ μια δοοϑάεηίθ8 δ} 10- 
ηὐδηβ : ᾿Ανάγκης θυγατρὸς, κόρης Λαχέ- 
σεως λόγος. Ψυχαὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλ- 
ληϑ περιόδου θνητῶν γένους θανατηφόρου" 
οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαί- 

μονα αἱρήσεσθε --. ᾿Ἐπειδὴ δ᾽ οὖν πάσας 
τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ἡρῆσθαι, ὥσπε 
ἔλαχον ἐν τάξει προσιέναι πρὸς τὴν ΤᾺ 
χέσιν" ἐκείνη δὲ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαί- 
μονα, τοῦτον φύλακα ξυμπέμπειν τοῦ 
βίον καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων, 
Νεάαθ πῶς αἀΐβεσίθ βοίζυβ ὑπυτ οοπὰ- 
τπθηθιη Ὀ] υτίαπι δηϊπηδγαπ), αυδπι ᾿] ΤῸ 8 
ἀμθυθοῦ 65. Βἰ Πρ ΌΪΑΓΟΒ εἰπρα ται ρΓα Βὶ- 
4165, ἀθοϊαγαης, [Ι͂ἢ ἤδπςο ἰδηιθη βθπίθη- 
εἰδπι ἱηξοσργοίδίαγ Αρυϊοὶιθ ἀ6 θεὸ 80- 
οΟΥΒΙῚ5 ρ. 50. “Εχ ᾿ᾶσ ΘΙΡῸ 8] τπϊο τὶ 
ἀπεπιοῆυτη οορία Ῥαίο δαϊαπιαὶ β᾽ Πρ 5 
δοιαὶ πῖθι5 ἴῃ νἱῖα ἀρόπαᾶα ἰδϑίθβ εἴ ουβ- 
τοάθ85 βίπρυ]οβ δά ἀϊο8, ααὶ πειπῖηΐ σοῃ- 
δρὶουὶ δϑιηροῦ δάεϊηΐξ, αι θεῖ οταπίαστη ποθὴ 
πιο δοίονυπι σϑγὰπὶ εἰΐδιι σορ! ἀίογαπι, 
Δὲ Ὁ ὲ νἱΐα εὐἀϊτα τειηθαπάηιν οϑέ, δα πι- 
θαι ΠΠ πὶ, ααΐ ποθ Ῥγαϊίυ5 ἔτ, τὰρ- 
ἴδ ἰἶἰοο οἱ {ταϊοσθ νϑὶ τὶ οὐυδίοαΐϑιη 
βυϑ δὲ Ἰασϊοίαμπι, δίαυ 1Π|ὸ ἴὰ οδυβθᾶ 
ἀἰεσεηθ αββιβίεγο : 51 418 σου θη ἰδίαγ, 
ΥΘαΔΙΡΊΙΕΙΕ : 8ὶ ἡ νϑσδ αἷοδί, ἀββονὸ- 
ΥΑΥΕ : ῬΙΟΓΒΌΒ 1118 ἰσδ πποηὶο ἔοττὶ 56η- 
ἐθητίδιυ.᾿ Ετ ΠΙδγοο 8. τα  ΣσοΣ δρ- 
ῬΘΙ αὶ ἀκζδηιοποηι οἱέαηα ποδίγαηι βογεϊ- 
ἔμηι, ας δχ Ῥιμβάοπο ϑυπιία αἀϊοίοπο, 
ὧδ Ῥτιονϊἀοηία (εαϊτ, Ῥδδιβοπὶ [οπα, ἃ. 
1618. 8.) ρ. 82. ἑκάστης (ψυχῆς) ἐστὶ 
πρόνοια, καὶ κρίσις, καὶ δίκη, καὶ κάθαρ- 
σις, καὶ εἰς γένεσιν ἔκπεμψι5, καὶ βίον 
λῆξις προσήκουσα, καὶ τελευτὴ οὐκ ἀπὺ 
ταὐτομάτου συμβαίνουσα, καὶ μετὰ τὴν 
τελευτὴν εἰς ὅδου πορεία μετὰ τοῦ ἦγγε- 
μόνος ὑῳ τιν ξωὴν ἡμῶν εἰληχότος δαί- 

(δά. 

μόνος. [Ιίοπι, ῥδυοὶβ, Οὔρθηθβ σομπίγα 
(δίβυιμυ. νἱ}}, Ὁ. 767. Β. Ἑλλήνων μὲν 
οὖν οἱ σοφοὶ λεγέτωσαν δαίμονας εἰληχέ- 
ναι τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἀπὸ γενέσεω:" 
ὉΡὶ νἱἀδαίυς ϑρθησογ, Ἰυττ. 

ὃ ἑκάστου δαίμων) Μομπδπᾶᾷ. δρυά 
ΟἸδων. Αἰοχ. ϑίγομπι. ν. ρ. 727. ἽἌπαντι 
δαίμων ἀνδρὶ συμπαραστατεῖ Εὐθὺς γενο- 
μένῳ μυσταγωγὺς τοῦ βίον. 1,γϊπ5 ἘρΙ- 
ἴαρὶν. Ρ. 180, νῦν δὲ ἥ τε φύσις καὶ νό. 
σων ἥττων καὶ γήρως, ὅ τε δαίμων ὁ τὴν 
ἡμετέραν μοῖραν εἰληχὼς ἀπαραίτητος. 
Τιιθοογ, 14. 1ν. 40. Αἴ, αἱ, τῶ σκληρῷ 
μάλα δαίμονος, ὅς με λέλογχε. ξιν. 

ὕσπερ ζῶντα εἰλήχει) αδίεγυβ ἰ6- 
σὶε: ὥσπερ ζῶντα εἰλήχει, οἀϊορηθιη 
Θηΐτα ΕἸδησοξατίάπαπι ἃ. 1602. 5ἷς ἀδτε, 
Τουπν δαΐοι νοτε βὶς : Θωηιοῆθηι ϑιης 
φιθη ἀμοοότο, φιοπιακ πιο σις οἷ- 
τυεπέεη ἀδρτεϊεηεγἑ, δο, ψιὸ ἀεξβιποῖὲ 
86 οοἰϊραπί, εἰς. Μαϊς. Ναῃ τελευ- 
τήσαντα, ουἱ τοϑρορᾶθε ζῶντα, βεραχανῖϊ, 
εἰ ἰαπηυδιῃ ε88θὲ τελευτήσαντας, Ἰπηχὶξ 
τῷ ξυλλεγέντας. ἘΕἰλήχει ἀδὶπάθ ποπ 
δέ, ἀδργεϊομπαϊ. “Ὅσπερ, αἱ οαἀϊήομοϑ 
νοίςγεϑ ΟἿ 68 μαυθπί, ῥτοόϑυμα εβὲ, δὲ 
φοηνθηῖς ἀοοίτπῷ Ρ]δίομϊοσθ, Νοβίδχ 
δπίαι ἱπ ἤθρ. ([. χ. 472.) ἀοοσθέ, 1Ἰ,δοῦθ- 
51}, Ν ΘΟ ββιατ!β ἢ ἴδτη, ᾿ΐϊ8 δηΐπηδ5. θ68- 
ἰλ5 δἰοοιίαπι 6556 : ψυχαὶ ἐφήμεροι---- 
οὐχ ἡμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαί- 
μονα αἱρήσεσθε. ἴπ ἱταηπίτα ποία ῖπιμ4, 
ψυχὰς ἐφημέρους νϊἀετ! αὑ Οτρῆθο 6586, 
ηυἱ Ατροπϑαυΐ, ν. 86. αῦδὲ : ψυχὰς 
μερίων, αὐἱ ἀοοίθ ποῖαι (Θασπογβ ὅ πάνυ, 
ΟΣ η68 ἃ 115 ᾿μητποΥ ἈΠ 05 118. νΟΘΆτῖ, 
Μαχίμναβ Τ τ. χχνῆ. Ρ. 292, Ποπηΐποη) 
νοραί, ἐφήμερον τὸ θρέμμα, 48 σογμοτα 
Ρπθαϊίυς Θδῖ, Οεηΐυτῃ, φάετη 5] 4188- 
ας Ἀπῖπιδ, Ρεγσὶς Ῥίδιο, δοσθρίδ υἱΐβο 
βοτίο, δἰεριββοί, ἃ [δοπϑεὶ οἱ νἱξῶ σαδίο- 
ἄδιι δία 6886, ἴὐμπαᾶθ ᾿ν, 1, Νοβίϑ, 
ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει, φεὶ βεηΐιδ υἱθξη» 
ἐσηι θεία δογ 6 ἀσοθρογαΐ, ἃ ΓΟ 6Βὶ 580 }}}- 
οεῖ, ᾳιι ααδεὶ δυοίοῦ δ]θοῖῖ βροπὴ ἔυϊξ, 
ΡῬΙυΐάγοιι5 ἀθ βοτα Νυηι. ΥἸπά, ἢ. ὅθ64. 
ἴπ ἕαδυΐα ΤὨΘοροβῖϊ ; ὧν δὲ μεῖζον ἔστιν 
ἔργον, ἣ περὶ τὴν κακίαν ἰατρεία, τούτους 
δίκῃ μετὰ τὴν τελευτὴν παραδίδωσι ὅ 
δαίμων. ν. εἰ Οεὔει, δ. 4. δαίμων προσ- 
τάττει δὲ τοῖς εἰσπορενομένοις, τί δεῖ αὖ- 
τοὺς ποιεῖν--. Ῥδοίοτῖα9. ὕθπο Ἰοσὰπι 
νοΐ βὶς θ6η6 : δέ ἐκ αἰξ, φι᾿αργέβ φιὰ 
ἐπασμη 688 πιοτέ, ἰδ ἀϑηῖοη (16 σΕἨϊεῚ φι τ 
ἀεὶ δὴ μαζέαρο, εἰ χιὶ ἰ'α σοπαῖξ ρεπααπέ 
ἰα υἷδ, ἴδ παρηε-ττι ἘἸΟΪΠῸΒ : αὖ δὸ ἀκειποπε 
χιοηι οἰσοη8 βογἐϊπ8 ἐμέταΐ. εὐόξ 
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» ΄-“᾿ Ζ με ΕῚ ’; δ᾽ ᾽ »“» κὰ υν ὸ “»Ο “ ᾿ Ὗ 

ἐκεῖσε πορευσαι." τυχόντος ἐκεὶ ὧν ει φυγϑιν καέ 

μείναντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο πάλιν" ἡγεμιῶν κομί- 
Ι] -- - ΕῚ ἈΝ 

ζει εν ποόολλαις χρόνου" καὶ μαᾶκραις περιόδοις. ἔστι δὲ 
Ν ε ᾽ξ » κε τ ᾽ ’ὔ , ,ὔ ω - 

ἄρω ἡ πορεία' οὐχ, ὡς οὐ Αἰσχύλου “Τήλεφος λέγει" εκεῖ- 

λέγοντας 1.---ῬΔἶ ἐνθάδε ΛΗ], οἱ ργ Ε.--- ἐκεῖ 1.,.--- πορεύεσθαι ΛΟΗΠ], εἴ ρτ Ε.-- 
Ὁ ἐκείνων ἌΓΔΠΥΦΟΟΣ οἱ μγ Ξ.--- δὴ (.---Ὺὁ πάλιν δεῦρο ΓΌ.---Θ χρόνων ἘΥ.--- 

τόπον] Ηϊς Ἰοοῦβ ἃ ϑδοςγαίε δρυὰ 125- 
οὨΐπ. ὅοον. 1. 109. νοσδίυγ πεδίον ἀλη- 
θείας" ἀθ 0 βεραγαίδιη βοηρεῖς ἩΠΠ]οτιιδ. 
Ειβοη. 

εἰς δή τινα τόπ. ΟἿ, ἃ. 90. οἰκτρὸν ἂν 
εἴη τὸ πάθος, εἰ, ὕντος δή τινος ἀληθοῦς 
---λόγου εἴς. υδὲ τπδῖ]ῖεὲ ΑῸρ, ὄντος γέ 
τιν. 8. 131. ἕως ἂν δή τινες χρόνοι γέ- 
γνωνται. ἢ. 148. οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μα- 
κάρων δή τινας εὐδαιμονίας. 46 1ορα. ἷν. 
Ρ. 706. Ο.---ὅπλα τε ἀπολλῦσι καὶ φεύ- 
γουσι δή τινας οὐκ αἰσχρὰς, ὥς φασι, φυ- 
γάς. ἀκ ορ. νἱῖ. Ρ. δ21. Ο, ὥσπερ ἐξ 
ἅδου λέγονται δή τινες εἰς θεοὺς ἀνελθεῖν. 
Ῥοίτῖς. ρ. 299. (..---οΟὡἘἜὈσάγειν τὸν βουλό- 
μενον, οἷς ἔξεστιν, εἰς δή τι δικαστήριον. 
5ορι. Απιρ. 1568, χωρεῖ τινα δὴ μῆτιν 
[ ν. Ηξινῇ. 

οἵ δεῖ τοὺς ξυλλ.Ἶ Θεὸ φιιὲ σοπρτεκαζὲ 
δηΐ, }μαάϊοϊα. δι δέτε ορονίος, ἀεἰπαάε ἴπ 
οτοηι ἀἰδβϑοοπάετγο. διαδικάζεσθαι 6Θβῖ σοηι- 
φεϊξέενε οαιίϑαηι βιαηὶ }μαϊεῖο ἀἰδοθρέαη- 
ἄανι, οἱ θὲπὸ οχρὶ. ἱπ ἴπ4. Ἐοπιοβίῃ, 
Ἠοιθκίυβ. 1)6 Ἰυάϊοθ βοπίτυῦ ᾿π θοάθιῃ 
τιογίυοτατα [πα ϊοῖο διαδικάζειν ἀθ ἤθρ. 
χ. ἢ. 614. (. δικαστὰς δὲ μεταξὺ τούτων 
καθῆσθαι, οὖς, ἐπειδὴ διαδικάσειαν, τοὺς 
μὲν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι τὴν εἰς 
δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ εἰς. 
Ηξινν. 

διαδικασαμένους ἢ διαδικάζεσθαι δὶ 
χυϊάοπι ἡμαϊεῖο οὐπίδηογε, εἰἰϊδοθμίαγνει 
δϑὲ δἴϊεστη αἰωξὲβ ἐπ ρθη βίβχιε ναϊοηῖβεϑ 
ἡιαϊοῖο αἰἰφιῖά ἀἰοβηῖγε. ααδηὶ δἰ πὶ ἤοδ- 
τἰοποῖὴ ῥοῦ] ατῖ5. ἢμ}15. ἰοοὶ ϑθηΐθμτα 
εἰἤαριίαί. Διαδικασαμένους Θυῖμι ἰἷς αἷξ 
αὐυοα δ[1δ1 διαδικασμὸν ὑπέχοντας αἰχὶϊ, 
Ξ|ς ἰρίτυγ ρίδοπϊε ΠΟ ΘΠ 8 γα ργεθβθη- 
ἴδτο [6] {{ΠΠ4π᾿ δικαιοκρισίαν (ἀθ χὰ 
οἰΐδιη σις πὶ Οὐοτμ. οἵ χα, 46 δρῃθ].) 
αὺυὰ Ῥδιβ δέῃ δὲ ἀπροσωπόληπτος, 
δηΐοργοβ80 νϑτὶ υἷε! ρεγίεοςββίηνο Θχὰ- 
τηΐῃθ, Βα) απϊσυΐαυδ γεάαϊς ἰῃ αἶα 110 
)υαϊοῖ!. ΒΕ κπαν. 

διαδικασαμένου: Ῥοδίθαημαμι 86. εἰἷ- 
διιϊοαπάοα ρμγαδιιβϑεπξ, δὲ ἀϊγιιϊοαξὲ ε8- 
βεπέ : πἰρτιιβοδίίομο δίθαϊ. ψευμ 
ῬΙδίοηι δἴΐδπν δοῖίνα οἵ ραββῖν ἴοσπια 
Ἰδίἰδίυπι : ν, ο. ἴῃ δοάθιι δυραιηθηίο 
Βερ. χ, Ῥ. 518. σ. [δ ᾳ. νἱ. 018, Ε, ἶχ. 

θδ0. Β. 6659. (. 660. (, 661]. (. χ:. 
615. Ε. εοὰά υὐ Ὀος ἴοσο, πιοὸχ ἱπέτα ἃ. 
05. 1εξ. χὶ. 6716. Ε. διαδικαζέσθω δ᾽ ἔν 
τισι τῶν ἰατρῶν: 680. Ε, διαδικαζέσθων 
οἱ περί τινος τῶν τοιούτων ἀμφισβητοῦν- 
τετ' Ὁ. διαδικαζέσθω περὶ τῶν ἀμφισβη- 
τουμένων. 084. Ο. διαδικαξζέσθω μὲν κα- 
κοτεχνιῶν τῷ φάσκοντι βλαβῆναι. Χο- 
πορ, δ! ]οη. 1}. 8. 10. ἐν τῇ πόλει δια- 
δικάζεσθαι. Ἰϑοπποοίῃ, ΟΥ. ἀθ Ἠαίομοβο 
Ρ. 80. Ο, ὅταν δὲ λέγει, περὶ τούτων ὧς 
ἐθέλει διαδικάζεσθαι, οὐδὲν ο, ἢ χλευ- 
ζει ὑμᾶς" πρῶτον μὲν ἀξιῶν ᾿Αθηναίους 
ὕντας πρὸς τὸν ἐκ Πέλλης ὁρμώμενον δια- 
δικάζεσθαι--- καὶ ἐπιδείκνυτε ἅπασιν ἂν- 
θρώποις, ὅτι οὐδὲ περὶ ἑνὸς ἂν αὐτῷ δια- 
γωνίζξησθε, εἰ ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ παργγδ 
οὗτε φατὲ ἰσχύειν, μὴ διαγωνιεῖσθε, 
διαδικάσεσθε. Αρυὰ δυμπιάθπιβδρα διαδὲ- 
κασία : εἰ Ῥ]αίοι. 1.66. ᾿, ρ. δ76. Ἐν. 1ῃ. 
685. Ο. χἰϊ, 690. Ἐ΄. ΡΙ]αϊαγοποι Ορρ. 
Μοχαὶ, Ρ. 850. Β, 488. (. τδριη. ἱ. ὦ. 
Ατβαάθην ἱ, 1. ῃ, 228, ϑυϊά, εἰ Ηε- 
ΒΥ οι. ἴῃ νοςθ. ῬΆγ ον, δὰ Τυγϑίδιη Ὁ. 
8129, εἴθ ᾧ δὴ προστέτακται τοὺς ἐν- 
θένδε ἐκεῖσε πορεῦσαι, εἰϊδπιίυτ ἴπ ὅοδο- 
1118 δὶ ὅορι. Εἰςοίγ, 801, εἰ Ευηρ. θα. 
447. υττ. 

τοὺς ἐνθένδε] Αὐρ. δὲ ϑύοΒ, ἐνθάδε, 
γ᾽ά. ποῖ. δὰ Οοτγα. ἃ. 61. εἰ δὰ Ογαΐγι, 
8. 58.---Μὸ7ὸχ Τυῦ. οὲ Β88. 3, τυχόντας 
δὲ ἐκείνων ὧν, τηθτὸ ΠΡ ΓΆΤῚΪ οστόγθ. ἩΕΙΝῺ. 

ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ μακραῖς περιό- 
δοι5 1 Ἰϑϊουπίιν μὲ περίοδοι, οΥθε8 τηϊ- 
σΎΔΙΟΠ8. δηλιπᾶγυτη ἐπ δἰῖα ἀεὶπές ςοτ- 
Ροτα, ἰπὰ Ῥηπαάτο Ρ᾿. 345. Ο. Βερ. χ. 
820. Ο. Ἡἴαδεο Τοστο ἔπ, ὅδ8, Α. Ηε- 
τοάοίο ἰἱ, 12, 8, ΡΙυΐδτοι, Ἐρίσαυτ, Ρ. 
8107. Β.  υττ. 

ὁ Αἰσχύλου Τήλεφο:)] ΟἸοιιεπβ Αἰδχ- 
δπάγ, πὸῃ Θχ  βοιν} ἴδιο, βεὰ οχ μος 
ῬΙδίομ!β ἰοσο οἰΐϊδι, δισοταδί. ἵν, Ρ. 49 3, 
Α. οὐκ ἔστιν οὖν, κατὰ τὸν Αἰσχύλου Τή- 
λεφον, νοεῖν ἁπλῆν οἶμον εἰς ἔδου φέρειν. 
Νες πιαρὶ5. Ἰλίομγβ, δὶ, τις Ἀδεξ, νἱ. 
δ. ρ. 78. εἰ μέν τις ἐτελεύτησε---ἂν ἀπο- 
δημίᾳ, ὅτι οὐδὲν διενήνοχε, μία γὰρ καὶ ἡ 
αὐτὴ οἶμος, κατὰ τὸν Αἰσχύλον, εἰς ἅδου 
φέρουσα" τιδιποτῖεῖ τοΐοτγο, οἱ ουπὶ ἀπᾶ- 
χᾶροπο αἰςίο σοπέμάοτθ ν᾽ ἀδίογ, ργοά το 



ΦΑΙΔΩΝ. 

νος μὲν γὰρ ἁπλῆν οἱ μόν" φησιν εἰς “Αἰδου φέρειν, ἡ δ᾽ οὔ- τ. 108, 

2δ1ὶ 

τε ἁπλῇ οὔτε μία φαίνεταί μοι εἶναι. οὐδε' γὰρ ἀνὶ ἡγε: 

μιόνων ἔδει" οὐδ γάρ πού τις ἂν διωμάρτοι' οὐδαμόσε μιᾶς 
ὁδοῦ οὐσης. γῦν δὲ ἔοικε σχίσεις" τε καὶ περιόδους πολ- 

λὰς ἔχειν' ἀπὸ τῶν ὁσίων" τεῦ χαὶ νομίμων! τῶν ἐνθάδε 

ον 
Γ ἡ πορεία ἄρα 1,, ἄρα ὑπωρεία 5.--- ὃ οἵα Ἐ.--- οἶμαι {.---ἰ οὐ Τ'.---ὖ ἂν μοὶ ἔδει 

δρυᾶ Ὠΐορ, 1.. 1ἴ, 11. πρὸς τὸν δυσφο- 
ροῦντα ὅτι ἐπὶ ξένης τελευτᾷ, Πανταχό- 
θεν, ἔφη, ὁμοία ἐστὶν ἡ εἰς ἅδου κατά- 
βασις" ηαυοά (ΟἸσοτο βίο ττδαάϊς Ταβο. 1. 43, 
“ Ῥιεβοϊᾶτα ἃ ΠΑ ΧΆΡΟΥΘΒ : 4] οὐτὴ [Ἀπηρ- 
ΒδΟὶ ΠΠΟΓΘΙΘΙΌΓ, ΠᾺΡΟΓΟΤ ΕἸ θῈΒ ἀπ)]οἶ5, νοὶ- 
Ἰθῦια ΟἸδφοπιεπδβ πὶ ραίτίδπι, 51 αυϊα 
διοοϊἰ85δί, δυΐογτὶ : ΝῚ}] πθοθβ86 ϑϑὲ, ἰῃ- 
αὐἱε : υπάϊσαθ ἐπῖπι δα ἰηΐθγοβ ἰδηΐυπι- 
ἄἴἰθτα νἱδ δδί.᾽ Ἂὐβουν στη ἱπιθγργθίδι 8 
εβῖ 1,δοηϊὰ, αγτοπί, ἴθ Απέδο], Οσ, 1. ρΡ. 
286. Εὔθυμος ὧν ἔρεσσε τὴν ἐπ᾽ ᾿Αἶδος 
᾿Αταρπὸν ἕρπων" οὐ γάρ ἐστι δύσβατος, 
Οὐδὲ. σκαληνὸς, οὐδενὸς πλέως πλάνης, 
ἸΙθεῖα δ᾽ αὖ (ταῖρο δὲ) μάλιστα καὶ κατα- 
κλινὴ5, ἽΛπασα κκ μεμυκότων δδεύεται. 
Ὡἱ οοπῇ, ῥαοοῦβ, Οὐϑαῖθι!] 6. δδὲ ἀγροὶ 
γΟΙΒαΠπ ι) αϑηποῦϊ ἤμ1886 : ᾿Αἡλῇ γὰρ 
ἡμᾶς οἶμος εἰς ἅδου φέρει. ὕύΎττ. Ὑετῖ- 
88} “ἘΕκΟΝ 1] {586 ΒαβθίσΟΥ ἁπλῇ γὰρ 
οἷμος πάντας εἰς “Αἰδον φέρει νοὶ] ἁπλῇ 
γὰρ ἡμᾶς οἶμος εἰΞ “Αἰδου φέρει. Ήειν», 

ἂν ἡγεμόνων ἔδει] Αὑρ, ἦγ. ἔδει ἄν. 
1ῃ Τὰ. ἀξδοβὶ ἄν. διδίη οὐ γάρ που 
ῬΓῸ οὐδὲ γ. π᾿ Ροβυϊ εχ ἄυρ. Τυν. οἱ 
δίοῦ, ΗΝ». 

ἀπὸ τῶν θυσιῶν] 85, 2. ῥγχὸ θυσιῶν 
μνηθεὲ ὁσίων, απο Ξεουίυβ δϑὲ Εουβίογ: 
δοσοάῖε Τὰ, Ὑὶπά. Α Β 2. νοποὶ Α. εἰ 
ῬΙὸ νᾶτ, δεῖ. ϑίθρῃ. Ἐπ᾿ βᾶπ πιᾶρὶϑ 
οηρτοὶς πυὶς ἰοοο ; ἀἰσγ οπΐπὰ βαδῖη 8 
ἡ ὁσία οἱ τὰ ὅσια, τεϊρὶο τιοτἐμογηι, 
7μ8 τιαπῖηι αἱ ἀδπιοπϑίγαν᾽ νι δα Ρ]}1- 
το, ἀ6 [ἰβἱάβ εὐ Ο5ὲγ, ρῥ. 374, Ε. Ἐπ 
γϑτο νόμιμος οἱ τὰ νόμιμα (6 φάφιπ τὸ, 
π᾿ ΡῬητηΐβ εἰ δοριΐξωτα, υδυπραίυτ : ν, ο. 
ἀρυά ατρ. ϑαρρ. χῖχ. 811. Ῥ]αίατγοῖι, 
ἀθ Απά, Ῥοεῖ. ρ. 23. Β, Οὐπη50]. ΑΡο]- 
ἴσῃ, 119. Β, οἱ ἐγθαυθη ββίηθ τὰ ψομε- 
ζόμενα, 1.ης ᾿ιϑέα, Ετροὸ δὲ βϑῖ "δὴ 
δἰ στ ἢ ΔἸ] ΟΏ ΕΠ, οὐ ΤΟΥ ἢρύτϑσῃ ἕν διὰ δυ- 
οἷν, δοοϊρί πάσχῃ γε συ πον ΠΟΥ μΏϊ, 86- 
δΥα Ἰη [ον δὲ τιαπῖϑις εαἰ δία. Ῥτο- 
ε8 ἢὰπο Ἰοσαϊ δά θθπ8 ἰπ Εεΐορ. δὰ 
Ριδίοπὶβ ἤδιῃρ. Ρ. 312. αὐτὸς ὁ Πλάτων 
--δηλοῖ---ἀΑΝνςἨ Φαίδωνι---τὰς τελετὰς μαρ- 
τυρόμενος τῶν διαφόρων λήξεων τῇς ψυ- 
χῆς κεκαθαρμένης τε καὶ ἀκαθάρτου, εἰς 

ἅδυυ ἀπιούσης, καὶ τάς τε σχέσεις (168: 
σχίσειςν καὶ τὰς τριόδυυς ἀπὸ τῶν οὐσιῶν 
καὶ τῶν πατρικῶν θεσμῶν τεκμαιρόμενος" 
αὶ οὐσιῶν πδίαπιὶ νοὶ οχ ὁσίων, νεὶ ὃδχ 
θυσιῶν" αἰΐοτιιπ) πατρικοὶ θεσμοὶ, ἐη8ὲὲ» 
ἐμία οὐ πῖο8 νυαλοτίωπ ἵπ γόϑιι8 βαρ, 
810 ἃ ποΡὶΒ οχρίἱσαπᾶδ, ᾿πειπ 6 Γ τα] 
ὧδ ᾿παυβίτία αὐ Ἰη!ογργοία πιθηταπι δα ο]- 
ἀϊι τῶν νομίμων. υξ δυΐδτη ρατίθβ 1]- 
᾿ἴὰ8 το] ριουΐβ τοίθγαπίυγ δα νϑυιοίδίθι 
νἱΆσαπι οἱ οἰτουϊονναπι ρα Τπἴρτγοϑ, 88.- 
ι}8. ἰδ μδυίδηι δον, δα πυης ἰσοιιπν 80 
ΟἸνπιρϊοάοτο δηποίας!, ΡΡΟΠΘτο χ Οὐα, 
'. μ. 385. Ὅτι μία μὲν κατὰ τὸ κοινὸν, ἣ 
εἰς ἅδον πορεία" πολλαὶ δὲ καὶ παντοδα- 
παὶ αἱ μετὰ τὴν μίαν ὁδοὶ, ἅτε τοιούτων 
καὶ τοσούτων οὐσῶν τῶν λήξεων, ἃς τέλη 
ποιοῦνται αἱ ὁδοιποροῦσαι (ψυχαὶ)---ἢ διὰ 
τὰς Δήμητρος πλάναξ' ὡς γὰρ διαφόρων 
οὐσῶν τῶν ὁδῶν ἐπλανήθη" ἢ ὅτι ἐπὶ τριό- 
δου θύουσι τῇ τριόδι ἑκάστῃ (ἰερ. τριοδῖτε 
Ἑκάτῃ) καὶ παραδεικνύουσι τὰς τριόδους 
ἐν ἄλλοις νομίμοις. ᾿Αλλὰ καὶ τῶν ἀποι- 
χομένων τὰς ψυχὰς τριχῇ θεραπεύουσιν" 
ἄλλως μὲν τὰς τῶν παναγῶν ἱερέων" ἄλ- 
λως δὲ τὰς τῶν βιοθανάτων" καὶ ἔτι ἄλ- 
λως τὰς τῶν πολλῶν. δ υττ. 

ἀπὸ τῶν ὁσίων] ΨῬτο ὁσίων νυΐρο θυ- 
σιῶν, ηαυοά Αὐυρ. αὐτὶ ΑΙά, μερεὶ δὲ ἐχ- 
Ργθβδὶὲ ΕἸοίπυβ (6 βαογ βοὶία εἰ τἰἐδιι8}) 
ἰϊριθαιο ΟἸγπιριοάοτχαβ ἐσρὶῖ, ἐγαμ θη ᾿ς 
δ βδοῖ Ηδοδῖθε ᾽πὶ {Πν}}5 Δρροβὶία : Ὁ 
Σωκράτης διχῆ δείκνυσι, φιλοσόφως μὲν 
ἀπὸ τοῦ δεῖσθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἡγεμόνων" 
μιᾶς γὰρ οὔσης ὁδοῦ, μὴ ἂν δεηθῆναι τῶν 
ἀγόντων" ἱερατικῶς δὲ ἀπὸ τῶν ἐν τριό- 
δοις τιμῶν τῆς Ἑκάτης. ΝΙΒΙΟΙΏΩΒ 
Θρὸ Εοτγβίθη ὀχϑηιρ!ο, 48ὶ δρροΞίίαπι αὶ 
Βίδρῆδπο ὁσίων ἴῃ σοπίοχίατη τϑσερῖϊ, 
Ἰάδιῃ ἔθοὶ δοοθάθηρη5 ἀποθιβ 1ῦ ΓΒ ὁΡ- 
ἰτἶβ, ΤᾺ, οἱ Ῥδτῖβ. ἀτθπια 6 ὅ0 0}, Ὁ] 
Ἰερίων γράφεται καὶ ὁσίων. Ναπι ἰη Β 88, 
2. υἱπιπαπο βίο Ἰαπρίίαν ἀπὸ τῶν θυσιῶν 
τε καὶ ὁσίων τῶν ἐνθάδε τεκμ. Χ. Ου- 
5018 δαΐδπι [118 σοτθὶβ πον Θρὸ Ηεσδίεβ᾽ 
ΒΔ ΤΆ, 566] τπηγδίοτϊα ἰδπρὶ σοπ)οῖο, ἴῃ 
αυϊθυβ απίγαοιιβ 1}}} ἴῃ ὁτοῦπι ἀποξηίθ8 
βροοίαίοσυσι οὐυ}18 50]! οοταπίῃτ,--ττεκ- 

Φ 
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τεκμαιρόμενος λέγω. [ἃ. 181.}] Ἢ μὲν οὖν᾽ κοσμιία: 
σε καὶ φρύνιμος ψυχὴ ἕπεταί τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόν- 
τα" ἡ δὲ ἐπιθυμητικῶς τοῦ σώματος ἔχουσα, ὃ περ ἐν τῷ 
δ Ύ “ 

ἐρυπροσθεν" εἶπον, περὶ ἐκεῖνο' 
ΝῚ 

Ἁ 7 ᾿ ΄ Ν 

πολὺν γχρονον ἐπτοημένη καέ 
ν᾿ ε Ν ,ὔ ν᾿ , ΠῚ Ν Υ 

περὶ τὸν ὁρῶτον τόπον, πολλὰ ἀντιτειγᾶσα καὶ πολλὰ πα- 
“ν ᾽ὔ Ἶ ᾽ὔ Ἁ "»" ’ ΄ 

θοῦσα, βίᾳ καὶ μόγις" ὑπὸ τοῦ προστεταγμένου δαίμονος 

τ, ἴδ, 108, οἴχεφαι ἀγομένη. ἀφικομένην δὲ" ὅθι περ αἱ ἄλλαι, τὴν 

Ροηυπί ΛΟΈΗΠ,, οἵὴ ΓᾺ.--- οὐ ΛΠΟΕΗΙΙ, εἱ ρτ 1 : οὐδὲ "-ς.---ἰ ἁμάρτοι ΓΔΛΦΟΕ, 
ΘῊἩΠ,4.---ῦ οὖσι Δ.---α σχέσεις Ἡ εἰ το Λ.--- ὁσίων ἌΓΠΟ εὐπὶ ΡΥ Ὑ εἰ ὙρῸ : θυ- 
σιῶν "ς.---Ρ τε οἷ ΓΔΛΦΟΕΘΗΙ1, εἰ με Ξ.--- ὁσίων Ἡ.---ἰ οὖν οἵχ ργ ἍΠ.---" ἔμ- 
προσθεν ἜΓΔΈΠΥΦΟΙ: πρόσθεν "-ς.---ὶ ἐκεῖνον Ο.--τῦ ἀντιτείνουσα ΓΔ.---ἴ καὶ 
πολλὰ παθοῦσα οἵη 1,, πολλὰ οἵη ΟΕΗΙ εἴ ρτ Δ.---Ὗ μόγις ἩΓΔΕΠΥΦΟδ: μόλις ὅς. 

μαιρόμενος, σοηὐεοξατι [πεΐδη5. Τί υὲ 
ἢ, 1. βἰπθ δοουβαῖϊνο τοῦτο υδυγρδῖις 
νοτθιιπὶ οἱ Γδοθϑῖ, Ρ. 192, Ὁ. τοῦτο τοί- 
νυν ἔμοιγε φαίνεται, ὅτι οὐ πᾶσά γε--- 
ππρηῤτν ἀνδρία σοι φαίνεται. Τεκμαίρο- 
μαι δὲ ἐνθένδε. Οὐΐον, Ρ, 44. ΛΑ. Οὐ 
τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ 
ἥξειν, ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. Τεκμαίρομαι δὲ 
ἔκ τινὸς ἐνυπνίου εἰς. ἐἀθ Ηθρ. ἐἰϊ. Ρ. 408. 
Ὦ. Οἷα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὡς οἶμαι, οὐκ ἦν ἐπ᾽ 
᾿Ασκληπιοῦ. Τεκμαίρομαι δὲ, ὅτι αὐτοῦ 
οἱ υἱεῖο---οὐκ ἐμέμψαντο οἷς. Χοπορὶι. 
μρυῥμα νἱ], ὅ, 62. Ὃ δ' ἂν μάλιστά τις 
οἰηθείη, ἀνάλκιδας τοὺς εὐνούχους γίγ- 
νεσθαι, οὐδὲ τοῦτο ἐφαίνετο αὐτῷ. Ἔτεκ- 
μαίρετο δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ζώων εἴς. 
Ἡκινν. 

δ. 181. οὐκ ἀγνοεῖ] ΝΟ ἐσ βθηβα 
Οσουγχεξ οὐκ ἀγνοεῖ, οὐ)ὰ8β ἴΙοοὸ ἀθϑιάθ-: 
γϑίωτ 16. βιηοαλ νειθατῃ, απο, αὐ δαΐ6- 
εθάθηϊὶ ἕπεται τεοίο δα)αηρδίωγ, [8 5ἰρ- 
πἰβοαίίοπο ορροβὶζυπ δἷξ βοαυδηξίθιιβ 
ἀντιτείνασα καὶ πολλὰ παθοῦσα, βίᾳ καὶ 
μόλις εἰς, Ἡοο δυίεια νὶκ ἀαδὶίοτη αυΐη 
δυϊο ἰοοο σαβίλταλιη, ρῥτὸ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ 
παρόντα Ἰδορδηβ οὐκ ἀγανακτεῖ τὰ πα- 
ρόντα. ἤευδβν. 

οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα) ϑὃϑὶς οπιπθϑ 
1:1, ποὸ αὐἱὰ πιαϊαπάυπι : ΝῸΝ ἡρποναὲ 
γϑβ ργχϑοηίεθ. ὥς ἀγνοεῖν Θδῖ ποπ Ἠ08- 
ΦΕΥῸ : ῬΙαΐαγοι. ὅδρ. Οοηνῖν. ρ. 
148. (. ἀδ Εάυς, 13. Εἰς, φορη βοῦν φιῖα 
ποῖϊε. Ἐπ ΟἸοσθεομπὶ "πο Ἰρποίτο υϊα,᾽ 
αυδϑὶ πιδαϊιπὶ οδὲ ἱπίθυ σορη τ οπ δ εἰ 
Ἰρπογδηίίδη, ποη Ἠΐμῖ αἰϊφιαηι τοῖα πο5- 
σόα; Εἴη, ν, 1ὅ, “ δοτύτη, ΄ατιὸ8 νἰἀςηῖ, 
γοϊαπὶ ποι ᾿ρηοτγασθ ποπιῖπδ.ἡ ΟΥ̓ 1. 4. 
“ Βοῖηο. δυΐθιη,-- ται Πβ 6ϑὲ ρατίσθρβ, 
ῬΕΙ͂ αὔδη) σοῃβθη θη οϑγηϊῖ, σλῦ 5588 
τογατη υἱάϑέ, δαγα πη }6 ργρδρτθ55}5 δἰ ηιδβὶ 
δη θοθββίοποβ ποη ἱρποτγαῖ--.᾽ Ερ. δὰ 
Ὠίνετβ. χν, 4. ᾿πϊπἶο δά (αίοπει: “ ϑαπη- 

τᾶ ἴυᾶ αὐοίοτιἐδ5 ἔδοϊί, τηθαπιη0 6 ρΕτρα- 
ἴασπιν ἀθ ἐυα βἰπροϊατὶ νἰγία 6. ἠυάϊολυ τι, 
αἱ πᾶ στ τη68 ᾿πῖθγοϑθθ μα ΐϊαγθηι, εἰ τὰϑ 
688, 40Ὰ8 φϑββίββειη, (δὶ ποία8 6556, εἰ 
ΠΟῚ ἱρβπογαγὶ ἃ (6 απ εαυϊίδία εἰ φοπε- 
ΠΘΏΛΙΆ ΤΌΡΤΟΙ βοσῖοβ, ὑγον ποϊδιηα δ δ - 
πα πϊϑέγαγοπι.᾽ 1 οπρτηιβ ἀε 00], χε, Ρ. 
85. τὸν τύπον οὐκ ἀγνοεῖς" ὰὸ διζο 
Τουρίυβ οαπνάθτα ἀϊοιϊίοποπι χα ϑυπθϑῖο 
Ἐρ. Ικνϊ, Οἰγενρ᾽οάοταβ ἐν. 1. (θα. 1. Ρ, 
1390. “Ὅτι αἱ μὲν καὶ γνώσει καὶ ὀρέξει 
καλῶς διακειμέναι, ἑκουσίως ἕπονται τῷ 
ἡγεμόνι, ἀσμενίζουσαι τὴν δίκην" αἱ δὲ 
ἀκοσμοῦσαι καὶ ἀγνοοῦσαι ἀντιτείνουσι" 
πῶς οὖν ἄγονται; ἢ ὧς ἑτεροκινήτοις 
τότε χρῆται ὃ ἄγων" μήποτε δὲ καὶ ταὖύ- 
ταις ὡς αὐτοκινήτοις, ὁπωσοῦν ἀνακινῶν 
τὰς κατὰ φύσιν αὐτῶν ἐννοίας, εἰ καὶ 
ἐνίοτε ἀντιτείνουσιν, δ γττ. 

ἕπεταί τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ) ΒιΔΡ Πα πη 
δᾶπο σοποοτάϊ ΠἰΡτότιηι οπυπῖθπι Βυταρίο 
βοτιρέσταη; Ηουβάϊυϑ ἐεηίαν!ι οοηοοταπὰο 
καὶ οὐκ ἀγανακτεῖ τὰ παρόντα, αυτν ἰᾶ- 
τϑη εοάσαι ργοῦβαβ {16 τοάθαῖ. Νϑῆιρα 
4υ δηΐπνᾷ ργρεβοηίοπι ᾿πτις γογα πη βίδτυ ἣν 
θ6πα ποτῖϊ φαδιη 5ἰΐ 5 8] βα  αἰδτῖϑ, οἱ. βοῦ 
8ᾶπ6 πιοἰϑβίη, βεὰ ρεηαοιπάδ ροίίι5 πεθο 
δοοίαθε 6 υἱία πιϊρταῖϊοκ, ϑεᾷ τοοίϊα5 
ἰδιηθη Δυίμθηι ἰδία τε, ἱπ αιὸ δαἀθπάο 
οπιητθπάοχιθ ποΐσὶϑ τηράϊ8 ρεσολπιπί ΐ- 
ὈγΑΥῚ1.---ὅπερ ἐν τῷ πρόσθεν εἶπ. Κ᾽. ὃ. 
08. Ηεινῃ. ; 

ἀφικομένην δὲ ὅθιπερῇ ΟἿ 8. 141. οὗ 
αἱ τῶν τελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν 
ἀφικνοῦνται. Χόπορῇ., ΟΥγτορ. νἱ. 1. 14. 
τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια, ὅπου μὲν ἡμεῖς ἐληλύθα- 
μεν, ὕφ᾽' ἡμῶν ἀνάλωται' ὅπου δὲ οὐκ 
ἀφίγμεθα---ἀνακεκομισμένοι εἰσὶν εἰς ἐρύ- 
ματα, δὲ αἰτθγαμι σοτίο ὅπου ἱεπίδτὶ ποῖ 
ἀθθυϊξ,-ττκαί τε πεπ. τοιοῦτον. Ἐχρ]!- 
σδίατς βιαίϊάπν ἴθ τοιοῦτον νεγυ5 δεη6. ἢ 
φόνων ἀδ. εἰς, Ἐξιν». 
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μὲν ἀκάθαρτον, καί τι" πὐπύπμηῖον τοιοῦτον," Σ φόνων ἀδί- 
κων ἡμμένην ἢ ἄλλ᾽ ἄττα" τοιαῦτα εἰργασμένην, ἃ τούτων 

ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχὼν ἔργα τυγχάνει" δ τω 

Ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεκσρέπεται καὶ οὔτε 

ξυνέμυπορος οὗτε ἡγεμῶν ἐθέλει γίγνεσθαι, αὐτῇ δὲ πλανᾶ- 

ται ἐν πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως ἂν δή τινες χρόνοι γένων- 

ται, ὧν ἐξελθόντων" ὑπ ἀνάγκης φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ πρέ- 

πουσανἃ οἴκησιν" ἡ δὲ καθαρῶς Τε καὶ μετρίως σὸν βίον 

διεξελθοῦσα, καὶ ξυνεμπόρων" καὶ ἡγεμόνων θεῶν' τυχοῦσα, 
ὡ κῆσε τὸν αὐτὴδ ἑκάστη τόπον προσήκοντα. , [8. εὐ 

- δὴ α.---͵ τοι 8, οπὶ ᾧ.---ἶ τοιοῦτο ᾧ3.---ΆἋ ἅττα Ῥοβέ τοιαῦτα ρυπαπὶ ΓΟ, ὁπ 1. 
--5 χυγχάνειν Τ,.----5 ἐξελθόντων Ἐς.---ἃ προσήκουσαν ᾧ5.---5 καὶ ξυνεμπόρων ΟΠ Ε, 
- ὅσων ργ 7{.---ξ αὐτὸν 8.---" προσίοντα Η.---ἰ εἰσὶ καὶ πολλοὶ Ἡ: 

ἀδελφὰ] ϑβ'άδ: ᾿Αδελφά' οἰκεῖα, ρ- 
μόζυντα, πρέποντα. Ἐλγτηοϊ, Μ΄. ᾽Αδελ- 
φά" ὅμοια. Ῥιιανογῖπυδ : ̓Αδελφά" ὅμοια, 
οἰκεῖα, ἁρμόζοντα, πρέποντα, συγγενῆ. 
1ἴδαυς τούτων ἀδελφὰ Βιπὶ “οεῖογα Πονιὲ- 
εἰαΐονιις βἰναϊδα, υἱ ἀδελφαὶ ψυχαὶ απϊηιὲ 
Βερηπαπὶ, βἰ θεῖ 65, Ἰρηρυτὶ, ἀκάθαρτοι. 1.Ἀ- 
εἰπὶ διΐήτῃ ἴα αὐαητιγ νοσΆ θυ “ ΡΟΤΙΏΒ 5 
πῈ9 :᾿ αἱ (ἴο. Αςβαή. ἵν, 43, " σϑγπιδη δ 
βίπηθᾳ ΘΟ] 18 τ᾿ δὲ Ὁ ταί, 9, " βΘΓΠΙΆΤΟΒ 586 
Ρυϊαπί 6586 Ἡπυσν 15 :᾿ 4}}1 Στ Ἰοραπί 
“ διοίσηπ, οἱ “Το αἰ 88, ΕἼΒΟΗ, 

ἅπας φεύγει] Ξῖς, ἀα αὐὸ νἱγ ἀοεέι8 
ἀμθαραι, ἅπας, πητιδφιίϑην, Ῥτο πᾶς 
Ροβίξαπι οἱ Ῥο τς, Ρ. 259, (΄.. βασιλεὺς 
ἅπας. ἀδ [δρρ. 1. Ρ.. 028. Β. ὃν μάλιστα 
μὲν ἅπας ἂν βούλοιτο μηδὲ γενέσθαι ποτε 
οἴο. Ἐυτίρ. Βδοσῆ, 70. ἀμ εὔφημον 
ἅπας ὁσιούσθω. Ἡεικχν. 

ξυνέμπορος] Πεϊπονὶβ σθηιθ8. “ΤἸτηπτα9 
Συνέμπορος" συνοδοιπόρος" υἹὴ νἰάδαίωτ Ὁ), 
Ἐ. οὐὰβ απ πηδανουθιομὶ αὐ ἀῆ5. (8}]}- 
τηᾶοῖ. ἢ. 588. οα. Ετποϑῖ, γττ. 

ἐν πάσῃ ἐχομένη ον αν 1,γ8ϊ45. ἴῃ 
Αρογδξ. Ρ, 462. εἰδὼς τὸ ὑμέτερον πλῆθος 
ἐν ἀπορίᾳ ἐχόμενον, ΟὟ Ῥτορπδιη ἤππὸ 
Ἐμγϑὶεβ. ἰσοιοποιη δίηπο δάθο ἀπθῖδπι 
Ρυίΐαδαι Ἠοϊβκίυβ. Ῥίαίο Οοτρ. 8. 164. 
Οὐκοῦν οἴει ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἂν αὐτὸν 
ἔχεσθαι ὅ,τι χρὴ εἰπεῖν ;----χρόνοι γένων- 
ται. 8ῖ. Π1οή. 516. χχ, 109. ἔπειτα χρό- 
νου γενομένου καὶ τῶν ἔργων ἤδη συντέ- 
λειαν λαμβανόντων οἴς. ΑἸϊὰς ἐἰΘ ἴδηις 
Ροτα ρἰδγυτασιθ ἐγγίγνεσθαι υξιτραίοῦ 
εἰ διαγίγνεσθαι. Ἴ υτὴ πιο Αὐρ. εἰ Ταῦ. 
οὐπὶ βίον, ὧν ἐλθόντων. Ηξινη. 

ὑπ᾽ ἀνάγκης φέρεται] Ἐαπάοπι δριιά 
ἰηΐετοβ ᾿Ανάγκην ουπὶ ἐρβίι5 ἀτράκτῳ, ἴῃ 

πολλοὶ δέ εἶσι 

᾿. χ, ἀβ ἤδβρ. Ῥ. 344. οο]όσαὶς ῬΙαίο, 
Ῥοείαγιιπι ἃ. ΘΒ] οκορμογθπι αποταπάδτα 
ἄἀθ βαπιηο δ᾽ὰ8 ἱππροσίο ἀϊεία ςο]] στὶς 
Βιοθεραβ πα ἘΔ], ΠΏ γ 5.1. ἱ. Ρ.. 10, ΡΙΔ- 
τοπϑτ ἱπέθτίτη, ἃυὶ ἴῃ Τ ἴσηβο ᾿. 68, ἀπ89 
ἸιΆβ8.6. σδιι818 τὸ ἀναγκαῖον οἴ τὸ θεῖον 
αἰβήπροῖ, ρὲγ ᾿Ανάγκην πἰ}}}} δα νο- 
Ἰαΐθ8β6 ἡαᾶτα τὴν φυσικὴν Τογαιῃ ποίησιν 
ποίδε Ῥτγοοίαβ ἴθ Τμ60], Ρ]δϊ, 1, ν, Ρ. 
814. Εοπϑετ. ' 

ὑπ᾽ ἀνάγκης] Νεοεεδβαγίο, φιαηιοῖβ ἐπ: 
υἱέα. Νδο ταιῖο βγαποπδβέοα ἦς ΠδᾺ 
᾿Ανάγκῃ σορίίατο εἰπίτ: φυοά, ἐεεῖς Ῥοτ: 
βίου. ὕγυττ. 

ὑπ᾽ ἀνάγκη5] [ἄτη δδὶ πραρ ἐξ ἀνάγ- 
κῆς, ἀνάγκῃ. Ῥοϊϊς, Ρ. 274. Α. καὶ δὴ 
καὶ τὸ τῇς κυήσεως καὶ γεννήσεως καὶ 
τροφῆς μίμημα συνείπετο τοῖς πᾶσιν ὑπὸ 
ἀνάγκης. ῬἘΠεράτ, 8. 40, φυγὰς δὴ γίγ-: 
νεται---καὶ ἀπεστερηκὼς ὑπ ἀνάγκης ὃ 
πρὶν ἐραστὴ:ς---ἴεται φυγῇ μεταβαλών, 
Χοπορί. 16} !|6η. ν. 2. 9. ἀξιοῦν δ' ἔφα. 
σαν μὴ ὑπ᾽ ἀνάγκης, ἀλλὰ παρ᾽ ἑκόντων 
διαπράξασθαι κατελθεῖν αὐτούς. ἘπυΤὶρ; 
ϑαρμρ)]. 63. οὐχ ὑπ᾽ ἀνάγκας δὲ προπίπ- 
τουσα προσαιτοῦσ᾽ ἔμολον εἰς. Απ΄ϑίορῃ: 
Νυρ, 408.--- ἄνεμος ξηρὸς --' νἜνδοθεν αὖ- 
τὰς (νεφέλας) ὥσπερ κύστιν φυσᾷ, κἄ- 
πειθ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης 'Ῥήξας αὐτὰς ἔξω φέρε: 
ται, αὐὲ ῥ᾽ υν Ροταπὶ ΡΠ ρΘυβί τ! ἢ- 
δογα Οστηίουβ νἱἀθίαγ ἢυς ὑπ᾽ ἀνάγκης 
πθῖχας ἱπροτοηυτι, Τοδτη ᾿Ανάγκην; 
4αδπι δὺς α ἀθοῖταο 46 θρ. Ρ. 610, δἀ- 
ψοσθῃς9 ΕἸβοοτιι5 [Ππλῖπὸ Εοτδίοτ} ὑπ᾽ 
᾿Ανάγκης βοτῖρ51ῖ, νϑῦθο σδγίο οἰ μηϊβοαβδεὶ 
ΡΙαῖο, πὸ φέρεσθαι, 56.ἃ ἄγεσθαι ὑπ 
᾿Ανάγκης αἀἰοῖ δπιιύα ἀοθυὶε “ἡγεμόνων 
θεῶν. Τυῦ. ἦγ. ὅσων. ἨΈΙΚ. 
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φ. 0. ὙΥ, Εἰσὶ δὲ πολλοὶ καὶ θαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι, καὶ αὐτὴν 

οὔτε οἵα οὔτε ὅση δοξάζετα; ὑπὸ τῶν περὶ γῆς εἰωθότων 
΄ 

λέγειν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι." 
Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

Καὶ ὁ Σιμμίας, 
περὶ γάρ τοί τῆς πάρ νὰ 

γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ" ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα ἃ σὲ 
76ε κὸε “4 Ρ ἡ ᾽᾿ ΄ ᾽Α Ἁ ,ὔ [ Σ 

“εἰθει. ηδεως αν οὖν ἀκουσαιμι. λλᾶα μέντοι, ὦ “ἰρυ- 

μία, οὐχ, ἡ Γλαύκου γέ μοι τέχνη δοκεῖ εἰναιἶ διηγήσασ- 

Ἐς..--Ξ καὶ οτι Δ.---Κ αὕτη ΓΦΟΈΘΗΙΠ,.---Ἰ τῶν τὰ περὶ ΓΌ.--- πέπυσμαι -ς.---Ξ τῆς 
οπὶ Π εἰ ργ Κ.--ο δὴ πολλὰ ΓΌε, πολλὰ ἤδη Φ.--» ἂν ροκὶ οὖν ροππὶ ΞΠῪ, οἵ 
Γα.-- γέ μοι οἷ μγ Π, δηΐθ τέχνη ρουυπὶ ΓδΦῶδ εἰ τὸ Π, ροβὶ τέχνη "-.---ἰ ἢ 

8. 132. εἰσὶ δὲ πολλοὶ] 5:ς ΑῸρ. Τυῦ, 
Ῥατν, Βαβ 2. εἰ δῖον. νυ ρσο Πολλοὶ δέ 
εἰσι. Ηεινν». 

πέπυσμαι) ὶπὰ. οἴπηεθ, Ατὶερρ. 
ἘΠοῖπ, Ὑεγθο 5ίουϊα, ἀἄππὶ πέπεισμαι" 
αυοά ρετοίογεηἄπην 6βὲ οὔ βοηιθη8 πείθει, 
εἴ ργορίεσ δ άϊιυπι ὑπὸ, οἱ τϑοῖα τησπεὶ 
ἘΠΒΟμασ». [)6 Ἴ ϑετα νογοὸ ἀσάμππν ἀοου- 
ογαπξ βδρίοπίθβ, οἱ ρηγοϊοθ, υἱ ὙΠΑΙο, 
Ῥγαιάροταβ, πογαπιηὰθ βυσοθβδογο : οἱ 
ΘΟρτΑρ ἶσ6, π᾿ ἢῚ5 Απαχϊπιδπάεγ οἵ 
δοδίδιβ: ἀποτυπι 116 Ῥτπιιβ πίνακα, 

ἐαδμίαηι, [οοἶββ τγαάϊτυν δὺ Ετδιοβίμεπο 
δρυά ϑιγᾶῦοι. 1. ρ. 18, Ο, εἰ Πίορ, 1.. 
᾿ϊ, 2, Ταίοτι πίνακα ἴῃ ϑοσγδίῖβ Ξοἤο] 
[υ1496, ῬοΙἶδοι Ατβέορμαποβ Νυδ. 206. 
εἴ 8} δοάθιν ΑἸοϊδίδάϊ οβίθηβυπι πᾶγγαΐ 
ΕἸ απυβ ἡ. Ἡ. δ, 28, Ἐπ ἱπ ΤΠ οο- 
Ῥἠγαϑεὶ ἐροίδπιοπίο Ἰορίπηυ8 πίνακας, ἐν 
οἷς αἱ τῆς γῆς περίοδοι εἰσὶν, ἀρυὰ Πίος. 
1 ν. δ1. Αὐπίαμογαβ Μ|δβῖυ8. ϑρατγίδτα 
νθηἷ ἔχων, χάλκεον πίνακα, ἐν τῷ γῆς 
ἁπάσης περίοδος ἐνετέτμητο, καὶ θάλαττά 
τε πᾶσα, καὶ ποταμοὶ πάντετ'" ἰεδῖς Ηδ- 
τοθοίο ν, 4θ, γττ. 

ὑπό τινος πέπεισμαι)] Τία ὁ Ουδὰ, 
Αὐμ, Ταῦ, δου, δὲ Εὐβοῦ, ῥτὸ πέπυσ- 
μαι πἷς οἱ ἀείπάς ἴῃ νοτθὶβ οἵαν πέπεισ- 
μαι εἶναι τοϑοτῖρϑῖ: Ἰαπὶ ΕἸβοῆετ, Νε- 
406 πυνθάνεσθαι ὑπό τινός τι ἀϊεϊξατ, 
πος νυ] μαΐυιη τΟἰετατὶ ροίεδί οὐ βθαῇ. 
ταῦτα ἃ σὲ πείθει. Ἠξπικο, 

περὶ γάρ τοι τῇς γῆ] Απίουϊο ᾿π ᾿ν8 
σατεῖ ἀπι8. Τοῦ, Ιάδιπηθ ἀεῖπαθ Παροὶ 
πολλὰ διακήκοα, ϑ'.6α πΙδ}} ἔγθαυ θη 
Ῥδτίίουϊα δὴ νοτῦο πολὺς καἀϊυποῖα, ᾧ, 84. 
πολλοὶ δὴ ἑκόντες ἠθέλησαν εἰς ἄδου ἐλ- 
θεῖν. Χεπορῆ. (ἔσοη, 1, 23. πολέμιοι μὲν 
οὖν ἤδη ὅταν καλοὶ καγαθοὶ ὄντες κατα- 
δουλώσωνταί τινας, πολλοὺς δὴ βελτίους 
ἠνάγκασαν εἶναι. Ατ᾽ϑίορῃ. γ68ρ. 980. 
Καίτοι τὸ κατάβα τοῦτο πολλοὺς δὴ πάνυ 
᾿Εξηπάτηκεν, Ἑηη. 411. οὖς πολλὰ δὴ 
᾽πὶ πολλοῖς ἠνεσχόμην, ἴπ αυὸ μβέΈποῖθ 

εττανὶ ὁρὸ δὰ Τβειί. ξ. 22. εικνυ. 
ἀλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία κ. τ. λ.] Ηνης 

Ἰοουπὶ τοίυϊε Ευβοῦ, παρ. Ενδησ. χὶ, 
31. Ρ. δ04. Ὦ--δ67. Α, δ υττ. 

ἀλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμ.] ΔΑυρ. ᾿Αλλὰ 
μέντοι γε, ὦ Σιμ. Νίεαῦυο ΒΆπὸ ἱπιογροβῖῖο 
ταπίπτῃ ν σθο, οὐ͵]8 σε πογβ ὀχαπιρία ἀε- 
ἀϊι Ηοορονθπίυς, βο βἔδεπι ροβὶ μέντοι 
ΒΡῈ βυι δ) ]οἴτηγ γε. 1. Χεπορῆ. Απᾶρ. 
Ϊ, 9. 14. τοὺς μέντοι γε ἀγαθοὺς εἰς πόλε- 
μὸν ὡμολόγητο διαφερόντως τιμᾷν. 1]. 4. 
14. οὗ μέντοι γε καταφανεῖς ἦσαν. Ογ- 
τόρ. Υ. 4. 19. ἔΑλξιοι μέντοι γέ ἐσμεν τοῦ 
γεγενημένου πράγματος τούτου ἀπολαῦ- 
σαΐ τι ἀγαθόν. τιν᾽. 

Γλαύκου τέχνη] Ἰίοροπ. Ῥτον. ἦν. 8, 
Ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως κατεργαζυμένων" ἀπὸ 
Γλαύκου Σαμίου, ὃς πρῶτον κόλλησιν 
ἐφεῦρε σιδήρου. Ἢ ἐπὶ τῶν τεχνικῶς 
κατεσκευασμένων. ῬΊυτγα Ζεποῦ. 11. 91. 
Βυϊά, ἰπ ὕοςθ. Εχσδβιπ, Αὐδρ, Ρ. 1292, 
ϑοΒοίϊηβε, ῬΙαιοπίβ, γυττ. 

οὐχ ἡ Γλαύκου τέχνη γε] ποῦν, Οὐχὶ 
ἡ Γλ. τὸ ὑπάδ τοβορβοῦπι Οὐχὶ ΓΆ. τ. 
υἱ 70υ]14π, Οταίῖ, ἴϊ, β'ραπὶ. Ρ. 67. Ὁ. 
σχεδὸν "γάρ μοι τοῦτο φαίνεται τὸ γεν- 
ναιότατον τῶν ἔργων “Ἕκτορος, καὶ οὐχὶ 
Γλαύκου τέχνῃ (|. τέχνη 55. ἐστὶ) συνεῖ- 
ναι οὐδὲ σοφωτέρας ἐπινοίας δεῖται, 'ομή- 
ρου σαφῶς διδάσκοντος, ὡς ᾿Αχιλλέως μὲν 
φανέντος ἐδύσατο οὐλαμὸν ἄνδρων. Αἵ- 
αυ8 ἐΐᾷ βιυϊάδ8 Οὐχὶ Γλαύκον τέχνη, ἐπὶ 
τῶν εὖ εἰργασμένων καὶ δυσκατανοήτων, 
ἴπ {ὰδ ἰάπιεπ Ἔχρ ϊσδιΐοπα τι ]6 σοπίυβα 
βυπὶ Γλαύκου τέχνη οἱ Οὐχὶ Γλαύκου 
τέχνη. Ῥτονεγθίαμ Οὐχὶ Γλαύκου τέχνη 
(μδι τς Ἠδεγοῖι. ϑαϊά, δὲ Ῥασώτηϊο- 
βτᾶρηϊ ἰαπάδπι Γλαύκου τέχνη ἰδπηθδπι 
ἀκ τϑῦυβ αἸΠ]ΟἸ ΠΠυ.5 ἀβυγρδίαπν πα ραπι, 
14 πυ  υτα ἔιλθθθ δρὸ ΔΓ λίγοσ,) ΠΙυα ἰρὶ- 
ἴὰΓ ἰοσυπι ΠΑΡ οἶδα ἀρρᾶγθῖ ἴπ τε τι ΠῸῚ 
τηυϊίυπι πρθ πὶ ΔΓΕ Πα] 6 το ΓΟ ΕἸ ΜῈ 
ἀδ οὔρὶπε ῥγθίοῦ σϑίεγοβ ΜΆγο ἢ 5 ἀθ 
Ῥγονεῖθ, Οτὶ δρυὰ Ἐμυδεὺν ο, Μᾶτο. ῃ. 
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θα, ἄ" γ᾽" ἐστίν" ὡς μέντοι ἀληθῆ, χαλεπώτερόν μοι φαΐ; 
γεται ἢ κατὰ τὴν Γλαύκου τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως 
οὐδ᾽ ἄν" οἷός τε εἴην, ἅμια δέ, εἰ καὶ ἠπιστάμην, ὁ βίος μοι 
δοκεῖ ὁ ἐμός, ὦ Σιμμία, τῷ μήκει" τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρ: 
κεῖν. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς γῆς, οἵαν πέπεισμαι εἶναι, καὶ 

Ν 7 ,»-»- »Ἀ7) ,ὔ ,ὔ ᾽ » ΓΝ τ 
σοὺς τύπους αὐτῆς οὐδὲν με κωλύει λέγειν. ᾿Αλλ᾽, ἔφη ὁ 

’ὔ “ - 

Σιμμίας, καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. 
Πέ ,ὔ γε φς 5. νΝ ε - 7 , Ν ; 

ἐπείσμαι τοίνυν, ἤ" δ᾽ ὅς, ἐγὼ ὡς πρῶτον μέν, εἰ ἔστιν 
5 7 “ ᾿ " “" ν ,»Ὃ- [ω} 

ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς" οὖσα, μηδὲν αὐτῇ" δεῖν μἥ: 

δοκεῖ αὶ οἱ με Γ,, οἵα δοκεῖ εἶναι σοῖτ Γ΄.--" δέ Ἴ(Ύ.---ἰ γ᾽ οἵη Λ.--οῦ οὐκ ἂν ΓΔ: εἰ 
σοΥγ α, κἂν μγὺ ἃ.-ὖ τῷ μήκει ὦ σιμμία 8.--ν ἐξαρκεῖ ὯῪ.-- πέπυσμαι τὸ ΤΙ συμ 

Ξ 
5..-- σοΐνυν πὶ Δ.---ὸ εἰ οἷ ΓΟ.--- περιφερὲς Ἐ.---" δ᾽ αὐτῇ Γ.-- ἀλλ᾽ Δ5.--- 

15. Ὁ. Γλαύκου τέχνη. Ταύτης οἱ ἔξω- 
θεν σοφοὶ τῆς παροιμίας μνημονεύοντες 
διαφόρως αὐτὴν ἐξηγήσαντο' ὁ μὲν γὰρ 
αὐτῶν τις ἔφη Γλαῦκόν τινα ἐπιστήμονα 
τέχνης τινὸς γεγονότα (Ι. ἣν) πολλῶν 
οὖσαν θαυμασιωτάτην ἀπολέσθαι ἅμα ἐκεί- 
νῳ κατὰ θάλατταν, μηδενός πω διαδεδω- 
κότος αὐτήν" ἕτερος δὲ τὴν ἐπ᾽ ἄκρων 
Μουσικῆς ἐμπειρίαν μαρτυρήσας τῷ Γλαύ- 
κῳ τοὺς κατασκευασθέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ δίσ- 
κοὺυς χαλκοῦ φησι τέσσαρας πρὸς τὸ ἐμ- 
μελῆ τινα τῆς κρούσεως τὴν συμφωνίαν 
τῶν φθόγγων ἀποτελεῖν" ἔνθεν τε εἰρῆσ- 
θαι τὴν παροιμίαν ((οπῇ. Βειιοὶ, Ῥ]δῖ, δὰ 
μ, 1. εὐ Ζθῃοῦ. (δηΐ. 11, 91.}" ἄλλος δέ 
τιβ ᾿Αλυαττικῶν ἀναθημάτων φησὶν ἀνα- 
κεῖσθαι κρατῆρα καὶ ὑποκρατήριον θαυμά- 
σιον Γλαύκου Χίου ποίημα (Α Οἰαικιεο ᾿ος 
Οκῖο ϑαμιίουο, ρῬτορίεγεα χυοά, υἱ δἱΐ 
Ἡδτοῦοί. ᾿. 35. μοῦνος πάντων ἀνθρώπων 
σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρε, ρτονθηθι οτῖμο 
τερϑίϊασ δρᾶ δυο ῆ. ϑυϊα, ῖορ. (6πὶ, 
ἦν, 8. δἱ ἴῃ ὅομο!, ῬΙαὶ, Γλαύκου τέχνη" 
ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως κατεργαζομένων, ἢ ἐπὶ 
τῶν πάνυ ἐμπείρως καὶ ἐντέχνως εἰργασ- 
μένων. Ἵππασος γάρ τις κατεσκεύασε 
χαλκοῦς τέτταρας δίσκους οὕτως, ὥστε 
τὰς μὲν διαμέτρους αὐτῶν ἴσας ὑπαρχού- 
σας (1. ὑπάρχειν) τὸ δὲ τοῦ πρώτου δίσκου 
πάχος ἐπίτριτον μὲν εἶναι τοῦ δευτέρου, 
ἡμίολον δὲ τοῦ τρίτου, διπλοῦν δὲ τοῦ τε- 
τάρτου" κρονομένου δὲ τούτον ἐπιτελεῖ 
συμφωνίαν τινά" καὶ λέγεται Τλαῦκον 
ἰδόντα τὸν ἐπὶ τῶν δίσκων φθόγγον πρῶ- 
τον ἐγχειρῆσαι δι' αὐτῶν χειρουργεῖν" καὶ 
ἀπὸ ταύτης τῆς πραγματείας ἔτι καὶ νῦν 
λέγεσθαι τὴν καλουμένην Γλαύκου τέχ- 
»γην. Οοηΐ, Ῥαυβδη. Ῥῆοο. ο. 16.}" ἕτερος 
δὲ Γλαῦκον αὐτὸν ἀναθεῖναι εἰς Δελφοὺς 

τρίποδα χαλκοῦν οὕτω δημιουργήσαντα 
τοῖς πάχεως τε ([. δημιονργ. θαυμαστῶς 
ὥστε) κρουομένου τούς τε πόδας, ἐφ᾽ ὧν 
βέβηκε, καὶ τὺ ἄνω περικείμενον καὶ τὴν 
στεφάνην τὴν ἐπὶ τοῦ λέβητος καὶ τὰς 
ῥάβδους διὰ μέσου τεταγμένας φϑέγγεσ - 
θαι λύρας φωνῇ. Καὶ αὖθις ἕτερος ἀπὸ 
Γλαύκου τινὸς δόξαντός τι πλέον πεποιη- 
κέναι, εἰρῆσθαι τὴν παροιμίαν. ὯΘ ΟἸδαοο 
Ἰρίτον πιασίηο, μἰβοδίοτγα 110 Απιμθάοπίο, 
αυὶ Βοεθερ ουυδάδτα ρα ἀθυπι 86 ἔεςθ- 
ταῖ, νϑίοσυμι σοτί ἐπ ρχοόνθσθίο οορίίανὶε 
ποιὸ. Ἦεξιν. 

ὡς μέντοι ἀληθῆ, χαλέπωτερόν μοι φαί- 
νεται ἣ κατὰ τὴν Γλαύκου τέχνην] Αὲ 
ἐαείεηι ὈΘΥΓα 6886 ἀεποπβίταγε, αἰβίολέδιι 
τὲ εὐ οέμν φίώμα ργὸ Οἰωιοὶ ατέὲς. ϑαὺ- 
δυαϊοπάυτα ἀποδεῖξαι ὁχ δηίοορἀσπίθ 
διηγήσασθαι" νεὶ οτμπΐπο ὃχ οἰ ἐρεὶ πο- 
τΐπα μεγϑμαϊοπαϊ, ορὶπὶοπῖβ, μεγϑιια- 
δἰομὶβ: ἀθβ χὰ ὑδιι αἀἰχίπηιβ δα βεϊβοίδ 
Ηΐϑβι. ὅτ. ρ. 384. εἰ 452. ἡυττ. 

εἰ καὶ ἠπιστάμην] Ἐμιδεῦ, καὶ εἰ ἠπ. 
αυοά ρῥταίοτο. Ηειν Ὁ. 

πέπυσμαι) Ἐατδυ5 πέπεισμαι, ἰάηυδ 
γοτῖα8, ργθθοπὶ Ψιπὰ: οὔπο8 :  ϑηεί, Β, 
Ἑυβεν. Βεοῦ. Απβεῖρρ. Εἰοῖη. Ὑ ἐγβῖο 81- 
οὐυἱα,  ττ. 

οἵαν πέπεισμαι] ὅ8ϊς Αυν. Τοῦ, Ἐυβεν, 
5ιου. Ὑυΐρο, υἱ απίθ, πέπυσμαι, ἡα πὶ 
ἰδπιδ ἰπ ῥγοχίτηϊβ Ἐκ4, ᾳφαοαυδ πβϑθαπὲ 
πέπεισμαι. ἨΕΙ͂ΝῸ. 

πέπεισμαι---ὧ---- δεῖν} ΑΡυὰ Χρη. γ- 
τορ. , 6. 19. ὄπιοῖλι5. Ἰορὶ ἰπ Οοά. Βυ- 
ἀδπδὶ διθγοσ, λέγεις σὺ ---- ὡς --ο δεῖν, 
4ιδπι ἰῃ 8115 ΠΠ0τῖ8, ὡς δεῖ---. ΕἼΒΟΗ. 

ὧς--- μηδὲν αὐτῇ δεῖν ΟτἸηΐϊδϑαπι 80 ὑπὸ 

Ἐμϑοῦϊο ὡς οἱ Πἰργόταῶι ἤππδὲ ΘΟ ΒΘ Π8085 
οἱ δοιτηομΐα υ508, αἴ Ροϑὲ ὡς, ἰ(ἰάδπὶ ὩΣ 

1: , 109. 



δύ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

1. 100. ΤῈ ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμεᾶς 
΄ ᾽ νο ε ν αὶ 7 ΞΔ ΩΨ Ν ΄, 

τοιαύτης, ἀλλα" ἱκανὴν" εἰγαι αὐτὴν" ἴσχειν τὴν ὁμοιότητιαὶ 
“ “ ᾿ “ - ᾽ Ἢ “" “- ΕΝ ᾿ ᾿ 

φοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦξ ἑαυτῷ πάντη καὶ τῆς γῆς αὑτῆς τὴν 
νυ "»“ [1 ᾽ὔ Ἂ ᾿ ΄ ἰσορῥοπίαν' ἰσόῤῥοπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ 

ἃ ἱκαγὴν ἌΔΛΠΦΟΕΗΠ,, ἱκανήν τε ΓῸ : ἱκανήν γε -.---" αὐτήν γε α, αὐτήν τε ΓΈ 
ς 

ὙΦδε εἰ οοπ' 71.---ἰ ὁμοιοτητά τε Δ.---Ε αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ ΓΟ.---" αὐτὴν Ο, αὐτὴν 

ΕΣ ὅτι (ν. ποῖ. δὰ 4. 19), ἱπῆπι νας 
ηΐθγίυτν ἱπογάσπι. Χεπορῃ, Η 6 ]6π. νἱ. 
ὅ. 42, ἐλπίζειν δὲ χρὴ, ὡς ἄνδρας ἀγα- 
θοὺς μᾶλλον ἣ κακοὺς αὐτοὺς γενήσεσθαι. 
50ΡἈ. (Εα, (. 885. Ἤδη γὰρ ἔσχες ἐλ- 
πίδ', ὡς ἐμοῦ θεοὺς ἔραν τιν᾽ ἕξειν, ὥστε 
σωθῆναί ποτε; Ομ, ΑΡτοβοῦ, ΠΙαςΐα, 
ἹΤηυογά, ρ. ὃ. Ηξινυ. 

ἀλλ᾽ ἱκανήν τε εἶν] Ψαΐρσο ἀ, ἱκανήν 
γε εἶν. Οἰπηΐδδδπι ἴὰ Δυρ΄ δὲ Τὰδ. νοου- 
ἰδῆ ποὰ. ἀυδ᾽ξανὶ πρίδτα ἴῃ τε. ως 

ὨΘΟΘββαγία οδὲ ἐν. ἱ, ἢ] Ῥτοτβιις 
Ἰηι 115. 1)6. μοί μος ρϑιτίουϊδ νἱᾷ, 
ποῖ, δὰ δ. 88. ϑιεηβαπι δυΐο ιν γουθΟσΆηὶ 
τοοῖα δἷο ἀδείδσαν! ΞΊΘΡ ΒΑ ΠῸΒ : σεγιρη αὐ 
ἐάν τοέϊηεπείαηι 8αἐϊ8 6886, φιοὰ σὐΐμπι 
δἰδὲ φιιαφμανογδιιδ δἰγεῖϊ δἱξ, εἴ φιιοὰ ἰρϑα 
βὶἐ α«΄φρΛριϊἰὺνῖϑ, Ἡ εικν. ! 

ἰσοῤῥοπίαν Οὐτρυβ τοιυπάμῃ ἰσόῤῥο- 
πον, ἷ. 6. ἈὉ πη Βὰ8 ρδΙΓΕ νΕΓΡΘῊΒ γ6Γ- 
55 ΟΟΠΙΤΌΠΙ δι τη, ΠΟ ΟΡυ8. δαδοί 3}. 
ἡεοίο Τυπάδιπθηίο, βοά βέδθ}}6 εἴ αυϊδίιπι 
πιλπεῖ : πὸ ἀοσϑ  ηαυοα ἴῃ παρᾶ ϊο σα], 
οὐρανοῦ, αὶ εἰ ἴρβε ἐσύῤῥοπος οβῖ, ς0}10- 
σδϑίυτη, συπηηῦπθ σὰ πν ἐὺ σοπίσαι μδ δὲ, 
ὕΣυζίωγ πος ἰοσο Ῥγοοὶυβ ἰδπιηπδιι δτρα- 
πιοπίο δά νευβιβ 608, αυἱ Ῥ]αἰοη β ἀἸοίατῃ 
ἐπ Τπῶσο [ἰἃ Ἰπιογρτθί θαυ αγ, αυδϑὶ 
ογγαπι οἰχοῦπι τυ πἀϊ ρο απ. γΟυβατ! πθς 
ἐπα πιοίδ} ὨΒΏΘΓα. ἐἀἸοδοβεῖ : Οοιμιθηΐ. 
ἐπ ΤΩ. ἦν, μ, 280. διαφερόντως γὰρ ὁ 
Πλάτων ἀκίνητον φυλάττει τὴν γῆν, καὶ 
τὴν αἰτίαν προστιθεὶς ἐν τῷ Φαίδωνι, δὲ 
ἣν ἀκίνητος ἵδρυται λέγει" ἰσόβῥοπον γὰρ 
πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ 
ἕξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἥττων (Ἰες. ἧττον) οὐδα- 
μόσε (νυΐρ. οὐδαμῶσαι, πιεπείο56} κλιθῆ- 
ναι. Εἰ 5 πρ τοῖν. ἐπ Ατίϑε, ἐθ (αο, 
ἴϊ, Ρ. 125,.6. ἢπι.---δηλοῦσι τὰ ἐν τῷ Φαί- 
δωνι περὶ γῆς εἰρημένα ἐν οἷς φησὶν " ἰσόῤ- 
ῥοπον γὰρ πρᾶγμα ἐν ὁμοίον τινὸς μέσῳ 
κείμενον, οὐχ ἕξει τὸ μᾶλλον οὐδὲ τὸ 
ἦττον οὐδαμοῦ κινεῖσθαι,᾽ ἐμφαίνει δὲ καὶ 
τὸ ἐν. Τιμαίῳ εἰρημένον, ὅπερ καὶ Πλάτων 
ἐν τούτοις παρείληφεν (εἷς ἰορθηάυιῃ ρτὸ 
παρείλησιν). οὕτως ἔχον" “ ἡ δὲ γῆ ἐν τῷ 
μέσῳ ἵδρυται" κι τ. Δ. υτδυβ νυ, 129, 
Β. 120. Α. ἔπ... Ηδπς ταὶ οι θπὶ σεισμῶν 
Ἄεττο τε άϊβθα Ῥατιπρηλάθηι ἃς Ποπιο- 

σἤαπ) τοίοσί ΒΟΥ ΡΙΟΥ, ποτηῖπε ῬΙαδλστπὶ 
δΡρθ!]δῖυ5, ἐς ῬΙδοῖς, ῬΠ]ο5. ᾿ϊ. 18. 1ἷ9 
γ τ Ἶ5, 4085 γ 6} 056 δα ἴος ῬΙδῖο:ῖβ ἴοςο 
τ{γδηβίι ἴ:86, γ 6} Ῥιδίο δχ 110, αυεπι βὶρ- 
ποδί, δυιοΐοτο, το πα ϊ556 υἱάραιον: Π 
μενίδης, Δημόκριτος, διὰ τὸ (τὴν γῆν} 
πανταχόθεν ἴσον ἀφεστῶσαν μένειν ἐπὶ 
τῆς ἰσοῤῥοπίας, οὐκ ἔχουσαν αἰτίαν δι᾽ ἣν 
δεῦρο μᾶλλον ἢ ἐκεῖσε ῥέψειεν ἄν. Ἐδιη- 
ἄἀσι γα σπθα δ ΤΠ παπι εὐ Μυπάθμι τὸ τ 
ἤοτε ΡΙυΐδις ἢ, ἀ6 Ὑ υ]ΐὰ ἴλη ῃ. 943, ΒΒ, 
τῷ αἰθέρι λέγουσι τὴν Σελήνην ἀνακεκρω 
μένην διὰ βάθους ὅμα μὲν ἔμψυχον ε κιῦ 
καὶ γόνιμον, ἅμα δὲ ἰσόῤῥοπον ἔχειν τὴν 
πρὸς τὺ βαρὺ συμμετρίαν τῆς κουφότητος" 
καὶ γὰρ αὐτὸν οὕτω τὸν κόσμον ἐκ τῶν 
ἄνω καὶ τῶν κάτω φύσει φερομένων συνηρ- 
μοσμένον ἀπηλλάχθαι παντάπασι τῆς κατὰ 
τόπον κινήσεως" ταῦτα δὲ καὶ Ἐενοκράτης 
ἔοικεν ἐννοῆσαι, θείῳ τινὶ λογισμῷ τὴν 
ἀρχὴν λαβὼν παρὰ Πλάτωνος----. Αἱδᾶκ- 
Ἰπαπάγαπι γΈτο ᾿βίλυ δυσίογειη Ορ᾽πἰομΐβ 
Ρεπῖθοι Ασίβίοι, ἀθ (αἹο, 1... 13. εἰσὶ δέ 
τινες οἱ διὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν 
μένειν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων ᾿Αναξίμανδρος" 
μᾶλλον γὰρ οὐθὲν ἄνω ἣ κάτω, ἣ εἰς τὰ 
πλάγια φέρεσθαι προσήκει ({. προσήκεινὴ 
τὸ ἐπὶ τοῦ μέσον ἱδρυμένον, καὶ ὁμοίως 
πρὸς τὰ ἔσχατα ἔχον" δὲ ἀδύνατον 
εἰς τἀναντία ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν' ὥστε 
ἐξ ἀνάγκης μένειν. Ἠαϊῖς βυπὲ ῥῬήπια 
νοβεῖρια ἀδοτοῖῖ ρταισἐἐαέΐβ, ροξῖοα ἃ Νϑυ- 
ἴοι ΘΧΡ ΟΣ: : εἴ ν]8β σε ἐγ ἐμοίω μοί, 
αυδιι οοη ἐγ μ, ααοά νοϊευ ας ΔΙοπίαοία 
ἴῃ Ηἰσπίογ, Μδενουα, ἃ, ἵν Ρ. 112. Ηἰς 
αὐυΐδι ὑπ]σ 5 οβὲ ἰοσυβ ἴῃ ΡΙσἄομο δά 
αυθπὶ Ροβϑὶς τοίουσὶ ϑομο οη Η δ βίοάθαπι 
ΡῬδιτίτη εὐϊίυτη ἃ Ὦ. Ἀ, Ἐρ. πὶ, ἱ, ρ. 
91. Ἑποορ, 116. ὁ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι 
τὴν γῆν εἶναι φησὶν ἁπάντων ἕδος καὶ 
ἕδρασμα" ηυοὰ θχίαϊ ἴῃ (οα, Ἰλορίο 3838. 
αυθμι 1), Ἀ, δχσεγρβὶε : Γαῖ᾽ εὐρύστερνος" 
ὡς θεὸν αὐτὴν ἀναπλάττει εὐρύστερνον 
εἶναι λέγων. Μνασεὺς ([. Μνασέας) ὁ 
Παταρεὺς ἐν τῇ τῶν ἀδελφικῶν (1. Δελ- 
φικῶν) χρησμῶν συναγωγῇ εὑρύστερναν 
ἱερὸν φησὶν ἀναστῆσαι (, ἀδεβὲ αὐυἱά}» 
εὐρύστερνον δὲ πλατεῖαν, πλατύπεδον, 
πάντων ἕδος ἀσφαωλές' διὰ τοῦτο καὶ Πλά- 
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φεθενὶ οὐχ, ἕξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε κλιθῆναι, 
Γ] ’ὔ »Ν » Ἀ » “᾿ς Ἀ 

ὁμοίως δ᾽ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ, [8. 138.] Πρῶτον μὲν 
φοίνυν," ἢ δ᾽ ὃς, τοῦτο “πἔπεισμαι. Καὶ ὀρθῶς γ᾽, ἔφη ὃ 
Σιμμίας. "Ἔτσι τοίνυν, ἔφη, πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ 

ΔΕΙ,.--- τεθέντος .-- τεθῆναι ᾧ.---Κ τοίνυν δὰ ΓΑΛΦΕΘΉΙ1,4.--" ἢ δ᾽ ὅς οπὶ ΓΑ 

τῶν αἴτιον τοῦ κόσμου τὴν γῆν φησὶν, ἐν 
τῷ Φαίδωνι" ὅθεν ὃ ἐπαγόμενος ἀθετεῖται 
στίχος. ἘΧΤΡῸ ῬγοχὶπηῸ8 ΨΘΓΒῚΒ ργὸ Βρα- 
τὶο παδοῖυν, ᾿Αθανάτων οὗ ἔχουσι κάρη 
νιφόεντος Ολύμπον. ῬΊαἰοπὶβ νοτὸ ἰοὸ- 
οὐπὶ ρυΐο δἰρτίπολτὶ ἴθ Ῥμδάτο ροίϊιβ 
Ρ. 346. Α. μένει γὰρ Ἕστία ἐν θεῶι" οἴκῳ 
μόνη. Ὅπαάδ πρρατγϑὲ ἴπ οἰίαῖο ϑ'.μο 
αἴτιον ταιίδπάυπι 6586 ἴῃ ἑστίαν. [ἡ οἷ- 
ἑδπάϊβ δαίθπι μἷ5 ἀπόμυβ ἀϊδ!ορίβ, ᾿ξ υτατι 
85)}0Ὲ ρεγπιπίαγαπε ποπιῖπα ἐν τῷ Φαίδωνι 
οἱ ἐν τῷ Φαίδρῳ. Οτῳὐίοτυτη, Ῥμεράοποπι 
ἃ Ῥιαίοηα Ἰαπίοσο δάϊιυιο βουϊρέιμπν δββα, 
Ῥτείεγ αἰΐα δὲ βιι!ατὰ, πο οἰἰδπι ᾿ἀἸοῖο 
6βί, φυοὰ ργονθοίίου ταῖς Τ Θγγαπι πο ἴῃ 
γυσάϊο 6556 πὸ ἱτηπιοΐδι} τηᾶπογο, εά 
οἴγτουν ΜΠπάῚ Ῥοΐϊυπι νεσβαυὶ, βίδίυϊς ἴῃ 
Τπιθο ᾿. ὅ80. Ἐ. ἰεβίθ “ΓΗθορηγαβο 
αρυὰ Ρ]υξατοδατ Θυροβέ. ΡΒ] δίοπ, Ρ. 1006, 
Ο, χύδην βαπίοπεϊαπι ἰγλοίαυϊε, πα δἰ 18 
εἰΐεπιβ, Ὦ, Βυμπηκοπίυβ δὰ Τίπι, Ο]0855. 
ῬΙδὲ, Ρ. 69. εἰ ποβ πυρδυππιθ 'π 8ηπο- 
ἰαἰΐοπο δὰ Βδκὶλ Ὡοβιγὶ Ῥοβιἀοπίυτα Ρ. 
61. γυττ. 

μένει] ϑίορμδαπαβ ἰϑρὶ τπδερδὶ μενεῖ : 
5βεὰ βὶηθ ἰάοπεα σαι5εὰ, Νδῃ), πὲ βεΐδῃ- 
ΤΕΥ Ἐοτβίθταβ ἀοουϊὶ, Ῥταβθη [8 85 ρἰδβί πα 
Ροπυπίατ ὕγχὸ ἕαίυτίβ, δἰΐδτη ὉΝῚ ζαΐατα 
Ῥτδοεάαπί, δὲ βεαυπηίυτ. Αρυὰ Χροη, 
Οὐγτορ. 1. 8. δ. βέλτιον πράξειν---μᾶλλον 
ἀνύτειν---ἀσφαλέστερον ἂν διάγειν" 111,1, 
6. δασμὸν οἴσειν, καὶ συστρατεύεσθαι---- 
ἐρύματα μὴ ἕξειν" ὉΒῚ ἰαπιθι 'ἰπ Οὐοα, 
Οὐο!ῇ, βοηρίαμι εθὲ συστρατεύσασθαι, 
Βδυὰ ἀνθῖθ ργο συστρατεύσεσθαι" αὐλτα 
σότγαπὶ ἰδοϊΐοποπι 6586. Ἰυθϊοαραὶ Ἠσδιυβίπ- 
ΒΈΓΟΒ, ἃ 400 νετὶοίδίθηι ᾿ΘοΙ Ομ ἾΒ. ἢΠΠ{π|8 
οοὐϊοῖδ δυπηοθα Οἱ σοπεῖα ποϊδίδπι ἃπία 
ΒΒ νἱρίητ ἅπη05 ϑοσθρεταΐ ΜΙ δ πζυσῖαβ : 
οὐ}ὰ5 ροδὲ πιογίοπι 18 ᾿π ΠΟΒΙΓΆΒ Ἰηδη08Β 
Ῥεγνεηΐ. Ἐ ΒΟ. 

μενεῖ] ϑ8ιῖς ρτὸ μένει Αὰρ. εἰ Τυῦ. πὲ 
ἦδιαν Βίθρῃ, σου ρεηάαπι το αθγδξ, Ὑ0}- 

ἴππι πἰ ]οταΐη8 διιρὶ εσυτ ΕἸΞΟΠΕΤ, 
ἡδιοὶ, ἀθ σαο ἢ, 18: Εἰσὶ δέ τινες οἵ 

διὰ τὴν ποιότητα μανίας ἰδρκ μίνειν, 
ὥσπερ τῶν ἀρχαίων Ἀν. ρος" μᾶλλον 
γὰρ οὐθὲν ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὰ πλάγια 

6 προσήκει τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου ἱδρυ- 
ὅτὰ ἔχον" 
ποιεῖσθαι 

γον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔ 
ἅμα δὲ ἀδύνατον εἰς τἄναντ' 

Ῥλαά. 

Ῥοπίλ Εππϊπὲ, ορροβῆϊ 

τὴν κίνησιν' ὥστε ἐξ ἀνάγκης μένειν, 
Ἑξδοάοπιαθθ βεπιίεμτδην Ῥδππθηϊαϊ δὲ 
Ἰ)οπιοσγῖϊο ἐγ θαϊ ἴῃ ἔδτο ὧδ Ῥὶδσ, Ῥῃηὶ- 
105, 111. 16. δηποίανϊἑ Ἐ ογβίεγ, ϑ: πυρ οἵ πη 
Ιαυάδηβ δὰ παπὸ Ατὐιβίοιο 5 Ἰοσύταῃ [0 ἢ. 
129, Μ8π11}. ᾿Αϑβίσου. 1. 167. “ Τὰ οἰέσοίμι8 
πιδηδξ 8{8}}}}8 (οὐδ), φαὶδ ἑοΐαβ. 80 θ᾿ 
Ταπίυπάειη τεξαρὶε πιαάυϑ, ἐδοϊ αι 6 οα- 
ἀσηπάο Ὁπάϊᾳψαθ πε σϑάογθέ : τηϑάϊπὶ ἰο- 
ἀπ δὲ ἱπηῦπι 6βι.᾿---ὁμοίου τινὸς ἰι. 6. αἱ 
ΒΕ Ρ6 8145, ὁμοίου τινὸς ἑαυτῷ. ἨΈΤΝ. 
δ. 133. πρῶτον μὲν] Αὐυρ. Τοῦτο μὲν 

τοίνυν τοῦτο πέπεισμαι, ἢ δ' ὅς. ἘαΒοῦ, 
Πρῶτον μὲν δὴ, ἦ δ᾽ ὅς. ὅδπε δυΐ ἢος 
πρ. μὲν δὴ, δυϊ πρῶτον μὲν τοίνυν ῬΙα- 
ζοπλοὶ βϑιτηοηβ Τοπδαθίυδο φροϑία δῇ, 
Ἦξεινν. 

πάμμεγά τι εἶναι αὐτὸ] Ῥχτοεῖυ ἴῃ Ρ] δΐ, 
Τί. ἱ. ρ. ὅδ. Ἔν τούτοισ μνημυνεύειν 
χρὴ τῶν Πλατωνικῶν ὑποθέσεων τῶν περὶ 
γῆς" ὅτι οὗ κατὰ ταυτὰ τοῖς Ναθηματι- 
κοῖς μετρεῖ τὸ μέγεθος αὐτῆς" ἀλλὰ πλέον 
σι τὸ διάστημα αὐτῆς ὑπείληφεν εἶναι, ὥς 
φησιν ὁ ἐν τῷ Φαίδωνι Σωκράτης" καὶ ὅτι 
τῇ ἡμετέῤᾳ οἰκουμένῃ πολλὰς οἰκήσεις 
παραπλησίας εἶναι Ἡρρρῇ γῖ ωσ δ ἐν 
καθαρῷ κεῖσθαι τῷ οὐρανῷ, ἢδ τίρεῃ. 
εἰν, (εἴδυπι νἱῖ. Ρ. 713. Εν ὑπολαμβάνει 
ὃ Κέλσος τὰ περὶ τῆς ἄλλης γῆς τ- 
τορος, καὶ πολλῷ τα διαφερούσης, 
εἰληφέναι ἡμᾶς (πϑπιρα ΟΠ τβείθη 8) ἀπὸ 
τινῶν νομιζομένων αὐτῷ θείων παλαιῶν 
ἀνδρῶν, καὶ μάλιστα Πλάτωνος, τοῦ ἐν 
τῷ Φαίδωνι περὶ τῆς καθαρᾶς ἐν καθαρῷ 
κειμένης οὐρανῷ φιλοσοφήσαντος, δ Υττ. 

μέχρις Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φά- 
σιδοΞἿ Ηἰ σοπϑερθδηίυτ ἐεττπίηὶ τῆς οἰκου- 
μένης, οὐνῖβ τδυγασυ πὶ ΠΟΒῚΒ σορηϊ, οἱ 
ΒΑ δι}, ποβέγαιπῃςθ τιῆσθ ἐπ. } 48 π 195, 
Απὶπιαἀνουίδπάσπι ἰὼ Ἐπτὶρ, ΗΙρρ. 8. 
“Ὅσοι τε πόντου, τερμόνων τ᾽ ᾿Ατλαντικῶν 
Ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου" πιδηπὲ 
δηΐτὰ δἰταρ  ἰεἴτον πιαγὶβ οϑὲ πόντου, 5εἃ 

ἱ δηΐϊθαβΒ ΑἸἰἰδηὲϊ. 
αἷβ ἰατιηϊηὶ. 5:πη}19 σδυβδα ϑϑί ἰδ ἀ δ πὶ 
ν. 1880. Πέρα γε πόντου, τερμόνων τὴ 
᾿Αὐλαντικῶν, Οἴσετο Ναὶ, Τ ροτ, ᾽1, 66. 
“Νϑ8ι 5ὶ οπππῖδιιδ ποίη 05, φαὶ υδΐαυδ' 
βυπέ, ᾳαδουπησια ἐπ᾿ οτα δὺ Ῥασχὶθ ἴοΥΓᾺ 
γαῦη, 80 πυΐυβδα ἐδιτθα, σαδίτὶ ποῦ ἱποο  ἢ- 
τηλίβ, σου! δεομα ἀἰϑέα πυπι, ᾿Ξ οὐπ- 

2 
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ἡμᾶς οἰκεῖν" τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶνν ἀπὸ Φάσ.- 

δος ἐν σμικρῷ τινὶ μορίῳ, ὥς περ περὶ τέλμα μύρμηκας 5 
βατράχους, περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλ- 

λοθ, πολλοὺς ἐν πολλοῖσι τοιούτοις τύποις οἰκεῖν. εἰναι 

Φόϑ, ροβὶ πέπεισμαι ροπυπὶ ΛΟΕΗΤΙ),.---π σε Δ.---ῦ οἰκεῖν οπι ΓΌ.--- μέχρι ΓΔΛ 
ΠΦΟΘῊΙ : μέχρις “ς.--Ρ στυλῶν 1.---α πολλοῖσι ΛΕΗῚ],, οἵὰ Φε: πολλοῖς ὅ-..--- 

ΒΌΪΕΤΟ ΠΘΠΒΟΤΛῸ8. ΟὟ [88 Οδιι8888, “188 
δηΐε αἰχίπηιϑ; ἢ18. ΄υθσαις Ποπιληΐθυβ 
ςοῃβυϊαῃξ, αυ1 Π885. πολ βοιπ)ὶ ἰετταβ 8Ὁ 
οτἱϊεηίο δὰ οοοϊἀδηΐεπι οοἴαπέ, δίη δὰ- 
ἴετα ἷ8 σοηβυϊυπί, α0ἱ αὐδβὶ πιᾶσηδσα 
αὐδηνάδπι ᾿πϑυ απ ἱποοίαπε, αὐδτπι ὯῸ8 
ΟΥ̓ΌΘ ΩΣ ἰοττὸρ σΟΟΆΠΙΌ8, Θἰΐδτη 1118. οοπιϑὰ- 
Ιυπῖ, φυὶ ρδυίδβ 67.158 ᾿πβυ] ἴθποπὲ, Εὸ- 
τορϑπι, βίαια, Αἴποδλι,᾽ Ῥοβίθα ἴῃ 
Ῥμιαβιβ εἰ Ῥομίὶ Ἰοσυπι βυσοθβϑὶὶ [πάϊδ : 
γ. ον ἴα {Π0 Τα νεπα]β χ. 1. “ Οπιπῖθυ5 ἴῃ 
ἰεττῖβ, αυδ8 βυπί ἃ Οδαΐθυβ ὑυδαὰ8 Αὐτὸ- 

᾿ τἂπὶ δὲ Οδβηρεῃι, ῥδαςὶ ἀϊρπόβοοσθ ροδ- 
βυηὶ, Ὑ ἐγὰ δοηδ.᾽ Ηπθσ ῥτὸ αἴνογβα ϑἰρηϊ- 
δοδίϊοπε τῆς οἰκουμένης, εἰ ἂἀὺ Ηετου οἷβ 
ΟΟΪ ΠῚ ΠῚΒ δὰ [πάΐδην, ἀδῆμπὶε Αὐἰβίοι. ἐδ 
Οαϊο ᾿᾿. 14. ἥπ, Μείθοτοϊορ. 11. δ, ὅ86- 
προᾶ Θυξδί, Ναί. 1. Ῥσωΐ, Ρ. δ06. ΕἘὰ- 
τορ 08 ἥπεβ ἐβεὶξ Αὐοσίοσ Τρ ας 
Μυπάο σδρ. 11. δ. 9. Εὐρώπη μὲν οὖν 
ἐστιν ἧς ὅροι κύκλῳ, στῆλαί τε Ἡρακλέους 
καὶ βαῦιι Πόντυν, θάλαττά τε Ὕρκα- 
νία---. υττ. 
μέχρι] 510. ὕτὸ μέχρις Αὐξ. Τυῦ. εἰ 

Οἠρ. Ῥεγρεγαπι ἴεξο νϑυίὶε ΕἸἰοίπαβ : 
ποβαιε α Ῥ)ιαδῖ 6 αὐ οοἰμμπαβ Πεγομῖθαβ 
μανίξατε ἐπ μαγυα φιιαίαηε εἦμ8 ραγεΐσμϊα, 
σε ζογμιῖοαβ αἰφμα ταπαβ εἶγοα μαϊιά 68 
αἰφιε παῦε. ἔδολοθὶ νοῦ περὶ τὴν θά- 
λατταν οἰκοῦντας ρεγίποης δὰ ρσαριθβ- 
5π| ἡμᾶς, ποῃ, υἱ ν]ρὸ ἀἰδιϊριαης, δὰ 
βατράχους, ἀρίεαις δὰ ἰοἴϊιθ, φαβπίδπι 
ἢ. 1. ἀπρὶξ, ἔδγγθθ τηλρηϊτυἀϊηοπι Ποιυπ 68 
ΟἿΠῚ ΤΩΪΠ ΕΙΒΒΙ τ 8. ἈΠ ΠΗ 0.5, ἔοτπ)λοΐβ 
Τϑηΐδυ 6, τηᾶΓ6 δυΐθιῃ τυ  Π Ἔταπδαπιὶ οὕὐτὰ 
Ῥδὶυάς, τέλματι, σοπιρδταίυτ, Ὑϑρα 
Ἰρί(ν 8[5 ἱπίογ 86 ρϑηάθηϊ : καὶ ἡμᾶς 
οἰκεῖν τοὺς μέχρι Ἧρ. στηλ. ἀπὸ Φάσ, ἐν 
σμ. τινι μορίῳ περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦν- 
τας, ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμ. ἢ βατρά- 
χους 80, οἰκοῦντας. ([[8π| ἘΠῚ Ορὰβ τὸ- 
δ! θτς ΕἸβοποτιπι τέλμα ἢ. 1. ἀθ ἀρτὸ 
ΒΕῸ αὐοὸ σἈΡ᾿ Θπίθμ. ΠΕΙ͂Ν, 

τέλμα] Νοὺ ποάο 8ἰρηϊῆςαὶ τόπον 
πηλώδη, ἰ!. 6. ἰοφμηι μαϊμϑέτεπι, αἰ Ἠφβυ- 
οΒῖαβ ἐχρ ϊοδῖ : Φοβθρῆυβ Β, 1. ϊ. 35. 
ἕλη τε καὶ τέλματα" βεὰ ἀϊοϊϊυν εξίατη ἀθ 
χωρίοις γεωργησώμοις, ᾿ν. 6. ἰορὶβ ομἰἐΐδ, 
τηγὶδιδ. Νοίδνιε ἤσπο ὑδυπὶ νοσδρα!ῖ 
ἐχ ἴϑξο Εἰἴγπιο], Μ, εἴ οχ εο ϑυ ϊάδϑ δἱ-. 

406 Ῥπανοτῖπ, ἰΐθιπαθς βο μοὶ. Τυσοῖδηὶ 
δὰ Αβίη. {. 1. Ρ. 4. αὐτῶν. Ψεῖρα Ετγ- 
ταοϊορὶ βυπὶ μεθο : Τέλμα' τόπος πηλώδη 
ὕδωρ ἔχων---. ᾿Ἰσαῖος δὲ εἶπε τὰ γεωρ- 

'μα χωρία---- ΕἼΒΟΗ, , 
ἐννοεῖ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατρά- 
χου:}] Ησς δχϑταρίαπι 7 υἀξεὶβ εἰ ΟΠ γιβεὶ- 
Δῃ8 δοσςοπηποάανιι (οἶβιβ αρυὰ Οὐρεπ, 
ἷν. 8617. Β. καταγελῶν τὸ Ἰουδαίων καὶ 
Χριστιανῶν γένος, πάντας παραβέβληκε 
γυκτερίδων ὁρμαθῷ, ἣ μύρμηξιν ἐκ καλιᾶς 
προελθοῦσιν, ἢ βατράχοις περὶ τέλμα 
συνεδρεύουσιν, ἢ σκώληξιν ἐν βορβόρου 
γωνίᾳ ἐκκλησιάζουσι. Ἦτσςο εχεπιρίυπι 
δου δδὶ ϑδηθοι Ουδβί. Ναί, ἱ. Ῥσε- 
αι. Ρ. ὅθὅ. “Ηος 6β8{ {Ππὰ ρῬαποίππι 
υοῦ ἱπίογ ἰοὶ σοπίοβ ἔεττο οἱ ἐρτιὶ αἰνὶ- 
ἰϊὰγ, Ο ααδιι τ ἀἸσὩ ἢ δαπὲ πηογίϑ! υ τα 

τοσππαϊηὶ ἢ Ὁ]ῖγα 1βίγυτη Ῥ δοὰβ ποῖ δχαϑδῖ : 
Βίγυ πο ΤΠγαοαβ ἱποϊαάαί :---ϑὶ αυ8. ἴοτ- 
τ οἾ5. ἀδὲ ᾿πίο! ! ϑοΐαπι Ποπιΐηἶβ, ποῆπα εἰ 
11 ἀπᾶπὶ ἄγοδπι ἵπ πη ϊ88 ᾿τονϊηοὶδ5 
ἀϊνάοπι ὁ Οὐπὶ (6 ἰπ "Π}8 νετα τᾶσηδ 
Βυβίυ]οτῖβ, απο 6 5 ν᾽ 46 }5 Θχθγοῖίπ5 δὉ- 
τϑοῖ8. ἴγτθ να} 8, οἱ αυδδὶ τπδρηὰπι δἱἷ- 
αυϊὰ ἀρδίυσ, ἐαυϊίοτα τηοάο υἱέογίογα δχ- 
Ρ]ογαπίομη, το 8 ἰδίετῖριιβ δἰηϑιυτῃ, 
Ἰςθυῖε ἀΐσοτα “1 πίσγυτα σᾶτηρῖβ ἃσ- 
τιϑι,᾿" Ἐοτγηήήσδγαπι ἰδία ἀἰβουτβυβ οϑβέ, 
υϊὰ 1115 εὖ ποῦὶβ ἱπίογοδί, πἰβὶ Ἔαϊξεΐ 
ΤΙΘΉΒΌΓΆ ΘΟΥΡΌΒΟΙΪ ἢ Ῥαποίυμα εδὲ, ὶπ 
ᾳῦο πᾶυῖρσαίβ, ἰπ αὐὸ ὈΕ ΔΕΒ, πὶ αυοὸ 
ΤΟΡῸΔ Οἰροη 8: πιηΐπηδ δἰΐδπι ΌΌΤΩ 
1118 υἱσαὰς Οοδδπυβ ᾿ηῆυϊς, ϑογθυπι 
ἱπρομτα βρδίϊα δὰπὲ ἐπ φυοσυτῃ ροββεβϑβί- 
ΟΠΘΙα ἈΠἰπιῖβ δα πη ίων : δὲ ᾿ΐδ δὶ τηϊηὶ- 
ΠῚ) Βοοιπη δα ΘΟΥΡΟΤΟ ἴα ; 81 ϑοτγάϊ- 
ἄυπὶ οἴηπθ ἀοίετγεῖξ, εἰ ἐχρϑάϊτυϑ Ἰενίϑαυς 
ἃς σοηίξηΐαβ τηοαΐοο ϑιιΐουϊ, ὕυπὶ 1}}8 
ἰεεριῖ, δἰϊτωγ εἰ ογοβοῖξ : δο, νεϊαΐ νὶπ- 
οὐ]ο ᾿ϊθοταίυβ, ἴθ οὐὴρίποπι γεάϊ, Τυπς 
οοπίθπηηἶϊς ἀοιῖοῖ! ρηοπθ δηριβῖδβ, 
υδπίμπν ἐπΐπη 6βί, αυοά δ υἱ εἶ τπη}85. ᾿1το- 
τῖθυ8 Ηἰβραπῖβ ὑϑαὺβ δὰ ἱπάοβ Ἰβοεῖ ν᾽ 
Ὑγυττ. ἶ 

πολλοὺς] Πδοβὲ 'π Αὐρ, Ἰ)εῖπᾶάα Ἐπ- 
56}. πανταχοῦ ὕτὸ πανταχῆ, πεα|υξ πιμ] το 
Ῥοβὲ, οὐηἶββο περὶ, 1. τῶν τὰ τοιαῦτα 
εἰωθ. λέγειν. Ἡξκινν. 
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γὰρ πανταχῇ" περὶ σὴν γῆν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ 
καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ μεγέθη, εἰς ὦ ξυνεῤῥυηκέναι τό τε 
ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην καὶ τὸν ἀέρα" αὐτὴν δὲ τὴν γῆν 
κωθαρὰν ἐν καθαρῷ κεῖσθαι τῷ οὐρανῷ, ἐν ᾧ πέρ ἐστι τὰ 
ἄστρα, δν' δὴ αἰθέρα ὀνομάζειν τοὺς πολλοὺς τῶν περὶ" τὰ 

τοιαῦτα εἰωθότων λέγειν: οὗ δὴ ὑποστάθμην ταῦταν εἶναι 
καὶ ξυῤῥεῖν ἀεὶ εἰς τὰ κοῖλα τῆς γῆς. 1 184.] Ημᾶς 
οὖν οἰκοῦντας ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῆς λεληθέναι καὶ οἴεσθαι 
ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν, ὡς ΠΈρ ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ πυθμένι 
τοῦ πελάγους οἰκῶν οἰἱοιτό τε ἐπὶ τῆς θαλάττης οἰκεῖν καὶ 
διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν σὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τῆν" 

θάλατταν ἡγοῖτο οὐρωνὸν εἶναι, διὰ δὲ βραδυτῆταν χε καὶ 
ἀσθένειαν μηδεπώποτε" ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς θαλάττης" ἀφιγ- 
μένος μηδὲ ἑωρακὼς εἴη, ἐκδὺς καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς θα- 
λάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον, ὅσῳ καθαρώτερος καὶ καλλίων 
τυγχάνει ὧν τοῦ παρὼ σφίσιν, μηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ 

τ σόποις τοιούτοις ΤΓΌ.--- πανταχοῦ 1.---ἰ ὃν,.«ὀνομάζειν οὐ ρτ Γ΄ : ἵπ Ο Ἰδουπᾶ 68, 
-.-" περὶ οἷ ργ Γ΄.--ἴ ταῦτα ρτ Ἐ.---ἶν ταῦτ᾽ Δ8.---ὰ ἄστρα καὶ τὴν ΔΛ.---) βραδύτητά 
Δ.--Δἰ οὐδεπώποτε ΓΔΦΟδβ οἱ πῃρ; 11.---Ξ θαλάσσης Δ.---" τούτω ΔΛΟΗΙ).---ὸ χω- 

' ὑποστάθμην}] ϑρθοίΐδπε μας Οτρεη. ], 
ὦ, νἱῖ, Ρ. 714, Α. ῬΙαίατοι, ἀ6. Ψυϊὰι 
Ταπθ Ρ. 940. Ε,, ἐκείνους δ᾽ ἂν (τοὺς τὴν 
σελήνην οἰκοῦνταΞ) οἴομαι πολὺ μᾶλλον 
ἀποθαυμάσαι τὴν γῆν, ἀφορῶντας οἷον 
ὑποστάθμην καὶ ἰλὺν τοῦ παντὸς ἐν ὑγροῖς 
καὶ ὁμίχλαις καὶ νέφεσι διαφαινομένην 
ἀλαμπὲς καὶ ταπεινὸν καὶ ἀκίνητον χω- 
ρίον. Ῥοτριγτ. ἀθ Αθβέϊη, 1. 14. ὡς 
γὰρ τὰ κατὰ τὸν αἰθέρα οἰκοῦντά ἐστι 
λογικὰ, οὕτω φασὶ τὰ μετ᾽ ἐκεῖνον εὐθέως 
τὸ πλησιάζον οἰκοῦντα, ὁποῖα τὰ ἐν ἀέρι, 
εἶτα τὰ ἔνυδρα διαφέρειν, εἶθ᾽ οὕτως τὰ 
ἐπίγεια' ὧν ἡμεῖς τὴν ὑποστάθμην οἰκοῦ- 
μεν" Απομντυβ ἀθ 114 Ῥγίπαρ, 8. 11. 
εὐϊι, Ἱζυβί, ». 60. ἐξ ἀνάγκης δέ ἐστι καὶ 
ἢ κακία εἰς τὸν περὶ γῆν τόπον" ἅτε δὴ 
πυθμένος λόγον ἐπεχούσης τῆς γῆς πρὸς 
πάντα τὸν᾿ κόσμον, καὶ πρὸς ὑποδοχὴν 
ὑποστάθμης οὔσης ἐπιτηδείας. ῬτοΟΙῈ8 
ἦι ῬΊδι. Τίπ).. 1. Ρ. 56, ὁ δὲ Πλάτων 
ἡμᾶς μὲν ἐν κοίλῳ φησὶν οἰκεῖν" αὐτὴν δὲ 
εἶναι ἄρα ὅλην ὑψηλήν" ὃ καὶ ἡ τῶν Αἰ- 
γυπτίων ἱερὰ, φήμη παραδέδωκε. ϑ'' πη ρ]]ς, 
ἴθ Αὐϑβίοῖ. ἀς σαίο 1. Ρ. 30. Α. 8. εἰ τοί- 
νυν ἐκ τῆς λεπτοτάτης καὶ καθαρωτάτης 
οὐσίας τῶν στοιχείων ὃ οὐρανὸς συνέστη- 
κεν καὶ λόγον εἴδους ἐχούσης ὡς πρὸς 

ὅλην (156. ἰλὺν) καὶ ὑποστάθμην τὴν τῶν 
ἐνταῦθα οὐσίαν, πῶς τὰ οὐράνια τῆς αὐτῆς 
φύσεως τοῖς ἐνταῦθα νομίζει (ὃ Πλάτων) 
καὶ ὁμοίως φθαρτά, ῬΊυτα νἀδαπίυγ ἀρυὰ 
Οδίδκοσγ, δὰ Μ. Απίοηίπ. ἰχ. 86. Ρ. 281. 
Ηυ]ὰ5 δυΐδπι Βα ροτοτΒ δὲ σ  οβεῖ5 Το στ 
51 16 αυδιηάδπι ἱπιδρίποτα ᾿πξοτσπανογαῖ 
Απηχῆροτδϑ, οὐ] νοῦθα δάξεγὶ Θ᾽ Πρ ῖς, 
δὰ Απϑίοί, Ῥηγϑ8. Ρ. 38. Β, εἱ 84. Α, 
ὑἀπᾶάδ ἔοτίαββα ΡΙδίο μοῦ 5ἴδὶ δχθιῃρί πὶ 
ΒΒ, γυττ. 

ὑποστάθμη] Ἐπὶ φιοὰ βεδβειλξ, 866 - 
τιρπίιαπ. Ἠρδυοῖ. Ὑποστάθμη" τρυγία, 
τρύξ. '. Οδίακ, δὰ Απιοπίῃ, ἷχ. 86. Ρ. 
281. 6856]. πὰ Ὠϊοά. {. ἱ, Ρ. 211. 
Του ἘΏ56Ὀ. εἶναι ταῦτα, Ηξιν». 

8. 134, λεληθέναι] 1. 6. λεληθέναι 
ἡμᾶς αὐτούς. Α ποὐὲβ ἰρίξι" ἱρπογαγί, 
μανίξατο πο8 ἴῃ οαὐογηῖβ ἐπι8. Βορῖἶβε, 
.1.ἾΔρ᾽ οὖν----τινὰ θεὸν ἀγὼν---λέληθας ; 
ϑηορἢ. Μεπι. ]. 2. 34. ὅπως μὴ δι᾿ ἄγ- 

γνοιαν λάθω τι παρανόμησας. Ἠξειν». 
ἐπὶ τῆς ὙἹ5] Βιοῦ, ἐπὶ γῆς.--τῆς θα- 

λάττης ἀφιγμένος. ἘιβεὈ, τῆς θαλάτ. εἴη 
ἀφιγμένος. Βεπ6. Ηξεινν. 
τοῦ παρὰ σφίσι) Αἀ ρ᾽υταίεπι ἰγαπϑὶξ ἃ 

Ὀτορτό580 εἴ τις, 8πὶ σϑπὺ5 δ᾽ αιοᾶ Πο- 
πιΐπυπι ἰδὶ υἱνθητίαπι ᾿π 6} ρὲ πθ, ΗΈΙΝΡ, 

11. ΐν 110. 
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4260 
ε ,ὔ ΦΝ Ἀ “ΒΡ 
ἱωρωκότος. ταὐτὸν δὴ τοῦτο 

ΠΛΑΤΩΝΟΩΣ 

Ν ῃ -“ ’ ᾿ -" 

καὶ ἡμᾶς πεπονθενωι" οἰκοῦν» 
Ν “ » ΝΜ “ »" 

τας γὰρ ἔν τινι κοίλῳ τῆς γῆς οἰέσθαι ἐπάνω αὐτῆς οἰκεῖν, 
Ν 7 ἈΝ “-νἉΧΨΝ 

καὶ τὸν ἀέρω οὐρανὸν καλεῖν, ὡς διὰ τούτου οὐρανοῦ ὄντος 
.Ὸ ἊΨ “" ΠῚ Ἁ Ἀ 

σῶς οσ' Τρῶ χιωρουντα. ΤΟ δὲ 
ε » » εν» ’, 

εἰνῶι ταὐτόν, ὑπ ἀσθενείας 
καὶ βραδυτῆτος" οὐχ, οἵους" τεῖ εἶνα; ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ᾽ 

: 3 ᾿ »“ » ᾿ μ᾽ 

ἔσχατον τὸν ἀέρα, ἐπεὶ εἴ τις αὐτοῦ ἐπ ἄκραϑ ἔλθοιδ ἢ 
Ἀ 

μ ; 
πτηνὸς γενόμενος ἀνάπτοιτο,, 

»Ἥ Φ τ » ΄ 
κατιδεῖν ᾿ ἂν) ἀνακύψαντα, 

ὡς περ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάττης ἰχθύες ἀνακύπτοντες 

ροῦντοι ΕΗ.---ὦ βραδύτητος Δ.--- οἵου Ἅ.--- τε οτὰ Δς.--Ξ ἄκρον ΓλΦΟΟ---- 
ἔλθη ᾧ.---ἰ ἀναπτοῖτο ΓΔΙ, ἀνάπτοῖτο 21.--- ἂν κἀὰ Βιερδδμι,.---ἰ ἀνέχεσθαι ὯΠ 

ὡς διὰ τούτον οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἅ, χ.ἢ 
Η, ε. οἰόμενοι διὰ τούτου (τοῦ ἀέρος), 
οὐρανοῦ ὄντος, τὰ ἄστρα χωρεῖν. Αδτθπι 
ἃ ΠΟ 8 σα υ ΔρΡΡΟ απ αἰοὶς, φμού Ρὲ- 
ἐξηιῖιβ, μεν ἤμπὸ μὲμοῖε μὲν οαἰπι αϑέτα 
φθαῦθ., Νδὰηπι χυὰπὶ μοῦ σαϊαμπι πϑῖστὰ 
ἰδταπίυγ, δὶ ΡῈ δϑύϑιῃ δὰ ἔδιτί ριίϑην8, 
Βυπο Βρρθιϊασο οαϊυπὶ ὁροῖτοῖ. Ῥοΐιο- 
ταηΐξ. ομμετ δ οὐρανοῦ ὄντος ; κά ἰδ 
νοὶ ρτορίοσθα πο αἰδρὶσεπΐ, αυοά, [15 
ΟΠπλἶΞβὶ8, τούτου τα δὰ υὐρανοῦ ροβδεῖ, 
Οδϑγθ αυοὰ πυρετοροπάυμι νοϊυῖ [αυοά 
οἱ Εἰοίηυπι Ἰερῖδδ6 Ἐογβίοτο νἀ θίυγ] νἱγ 
δγυἀϊἴομς ρδεῖλον δὸ 80 εσθαι ἱπίοι πο8- 
ἐγαίοβ οἰ αν βοίμνθ, Ετ. ᾿δοοῦβὶυβ ἰῃ Απὶ- 
πιδᾶν, δὰ Αἰθθη, Ὁ. 8δὅ. ὧς διὰ τούτου 
ὁρῶντας τὰ ἄστρα χωροῦντα, ἰπ εο ἅτε---- 
ὁρῶντας ΟτΘΟ ΒοΓπι Ομ }8Β. 808 γοαυϊτγογοξ, 
Ηεινὺ. 

τὸ δὲ εἶναι ταυτὸν ὑπ᾽ ἀσθενείας κι τ.λ.} 
Ηος αμίοπι ἑάθηι 6886, αὐ ποὸ8 ὈγΟρίεῦ 
ἐαγάμαξενι αφιε ἐπ βνπιϊαέφηι αὐ δάπι- 
πιλτι ἀεγεῖι ΡΕΤΌΘΗΙΓΕ ΠΟ ῬΟ886. ὅϑὶο 
ΘΧρ Ἰουΐανι8 ἤοα ἀϊσεηάϊ κόπι8 ἰῃ ΒΙ}- 
Ποῖ, Οἱ, μᾶτί, χ, ρ. 13. Θυλιθαυδηι 
ἴῃ δος αὐϊάθην σοιιροβίτοηα τα! τὰ δυΐ 
ἈΌΘΒΒ6 ταντὸν ; δυΐ εἱ Βυδ)υηρὶ ἢ, φυοὰ 
ΔὉ ἀπιεσθάθηίο ν βξρε δυϊδίυμι τερεπίυτ, 
τῷ οβίεμάθανβ δὰ ΡΊαϊς, δῖοι, Ρ. 96. Α, 
ἀυἱ 50] 1οἱ τῷ, αἱ [ἢ 5. 2}}}} ςομδιγασίίοια 
Ἰοουΐιβ 68ὲ Ρ]οζίπ, Ἐπη. 1. 11. δ. Ρ». 99. Ὁ. 
τοῦτο δὲ ταυτὸν τῷ ἐφεξῆς μὲν τῷ δημι- 
ουργῷ τὴν ψυχὴν τὴν οὐρανίαν. (εἶθ 
ἀρυὰ Οχίροῃ, νἱἷϊ, Ρ. 116. Ε΄ ῥῆπια γεσθᾶ 
ΡΙΟΡΙΕΣ πέχυπὶ δ85 ΟΥΔΙΪΟΙ18. Οἱ ἐἐθ 5, 
ΗΠ δά ξοτε δα )υτηθι αἀ )υάϊοίαπι βοτρ- 
ἴυτα ; τί δὲ διὰ τούτων ἐμφανίζει (Πλά- 
των), οὗ παντὶ γνῶναι ῥάδιον, εἰ μὴ ὅστις 
ἐπαΐειν δύναιτο τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνο ὅ φη- 
σιν, ὑπ᾽ ἀσθενείας καὶ βραδυτῆτος οὐχ 
οἵους τ᾽ εἶναι διεξελθεῖν ἐπ᾿ ἔσχατον τὸν 
ἀέρα---- (ίθτυμη ρτὸ οἵους ἰΐοτ ἀδπὶ 
οἵους τε οἴ(δι1 Εοτβίετο Εμπδοῦ, Ν5, δίοῦ, 

Ργίοσθα Ὑἱπὰ. ἃ Β Ὁ ΕΕῈ ΘΟ. Ψεπεῖ, 
Α Β,. Θυδιπημδῃ οἷος εἰμὶ, ξεδρε πὶ οἷον 
τε εἰμὶ, ᾿ἴἴ6πὶ να]οῖ ροϑϑινι, τυ. 

τὸ δὲ εἶναι ταυτὸν] ὅ:1Ίς βοηρίαπι ζυ}556 
ἃ ῬΙαΐομθ ροβὲ ργοχίπιδ {Π|8 ταυτὸν δὴ 
τοῦτο καὶ ἡμᾶς πεπονθέναι, πυπαυδαὶ 
τοὶ αὐϊδαθδτα. ροτϑυδάενλ!, ποαὰθ θα 
τοἀαϊάϊι ΕἸοϊπὰβ φυτὰ ναπῖῖ, ἑάφμε ποδὲϑ 
αὐοΐάενε Ῥγυρίοτεα, φιοά ὈΥΟΡΙΕΡ ἐπιδε- 
εἰ ξαΐενα ἑαγαϊξαξειιψαςε αὐ βερτέπειπι 
τἰδηιθ αεξιπ ἐγαπβεοθμίεγε πεοφιεαάπειβ. 
Ετυδεῦ. τοῦτον ρίὸ ταυτόν. Ὁπαάς οοττί- 
ὁπάυχαι δτθὶίτοι τὸ δὲ εἶναι τοιοῦτον" ὑπ᾽ 
Σ᾿. απ ἐαπιεη γτὲ8 ἰξα 8ὲ παϑεαῖ, μὲ 
Ῥγορίεν ἐπιδεοϊ ἰξαξΐοηε ---- «ἡ ἐαέγειαμης 
ἀεν δῶν ΘἸΒΘΥΠΕΓΕ πεηφιοαπμα, ζ76πὶ ἴῃ πὶ5 
ὑπ᾽ ἀσθεν. τεοῖα γὰρ οινβεαπι ; ἴὰ νυ ]ραῖα, 
β8ουίρτατγα τῶδ]6 ἀεῆεῖϊί, Ηξιν. 

οὐχ οἵονστε] υϊρο οἵους, Ὑλάυτα 
ν 6] βὶπϑ {ἰδ γῖ8 το] πάσηι ἐσ Αὔρ. Τρ, 
Οἠξ. ΕἘμδβοὺ, εἰ 10. δαδίῃ!ς Εἴποιιθες 
ξεν. ἀννεέμευτεῖ Νοα ἀνὰ 

κατιδεῖν α] Νοὸα ἀυδὶίο φαὶα 
βου θη υτα 511 μιβαιβης ἃ ἂν ἀνακύψαντα : 
υἱ κατιδεῖν ἂν 51 ρτὸ κατόψεσθαι, [π- 
οἷρίθηϑ δυΐδπη ρδιιϊοίρέιπι ἃ 8. } 888 ἂν 
ἔδοῖξ αἱ οὐοἰοτοίαν 116 νοουΐὰ ἄν, ὅτερες 

ἂν ἀνακύψ. Οἰηΐβϑοδιι ἐπ 1ὈΣ]Β ρατγίϊςα- 
Ἰδτὰ ἂν πεοθβϑατῖο ἰι. 1, σϑαυϊγὶ πιομιδσας 
ἦλὰ Βίορι, Εμθοὺ, κατιδεῖν δὴ ἄμαιο, 
Ηξινὴ. 

ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάττης ἰχθύες ἀνα» 
κύπτοντες} ϑοϊϊα σοπιρδγϑίῖο αμὰδ Βθι- 
(θη [158 8088 δυὸ σατυηὶ δἰἰὶ ; τ, 6. Βδ- 
5111ὺ8 Μ', Ηροιηὶ. χν. μ. 431. Δ. διάνοια, 
ἡ δυνηθεῖσα τῶν τε ὑλικῶν καθαρεῦσαι 
παθῶν, καὶ τὴν νοητὴν (ἰογία ἀνόητον) 
κτίσιν πᾶσαν καταλιπεῖν, καὶ οἷόν τις 
ἰχθὺς ἀπὸ τοῦ βυθοῦ πρὰς τὴν ἄνω ἐπιφά- 
νειαν ἀνανήξασθαι, ἐν τῷ καθαρῷ τῆς κτί- 
σεως Ὕ νη, ἐκεῖ ὄψεται τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, ὅπου ὃ υἱὸς καὶ ὁ ἴδω 
Ὀ]1οδ, ἀς Μγδίοτ, “158. 1. 9, ρ. δ0. Καὶ 
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.ς » κ᾿ ’ εἴ Ἅ Ν ., »ἦ " "»" Ἀ 

ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, οὕτως ἄν τινα καὶ τὰ ἐκεῖ κατιδεῖν, παὶ 
εἰ ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνέχεσθαι" θεωροῦσα, γνῶναι ἄν ὅτι 
3 - . 4 ΠῚ “ Τὴ Ε] ἈΝ Ν ν᾿ “ ἢ -ν Ἀ 

ἐκεῖνός ἐστιν δ' ἀληθῶς" οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθῶς" φὼς καὶ 

ἡ ὡς ἀληθῶς γῆ. [8. 138.] “δε μὲν γὰρ ἡ γῆ καὶ οἱ 
’ ΝΨ' . ,ὔ δ. 5 ᾽ὔ ᾽ ᾽ Ἀ Ά 

λίθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε διεφθαρμένω ἐστὶ καὶ κα- 
͵ὔ [7 Χ :᾽ "“ ’ ε Ν "“΄᾿΄ [7 

ταβεβρωμένα, ὡς περ τὼ ἐν τῇ θαλάττη ὑπὸ τῆς ἀλμης" 

καὶ οὔτεΡ φύεται ἄξιον λόγου οὐδὲν ἐν τῇ θωλάττη, οὔτε 
σέλειον ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδέν ἐστι, σήραγγες δὲ καὶ ὥριμος 
καὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρβοροι" εἰσίν, ὅπου ἂν καὶ ἡ" 

γῆ ἢ, καὶ πρὸς τὰ παρ ἡμῖν κάλλη κρίνεσθαι οὐδ᾽ ὁπωσ- 

ὙΙ, οἱ ρὲ : ἀνασχέσθαι "-ς.---ἰ ὃ οἵα ΛΟΈΗΙ1,.---ἰ ἀληθῶς ἘΓΔΛΙΦΟΕΘΉΙΙ, 
ὥς ε 

ἀληθινὸς Ἐ: ἀληθινὸς ς.--- ἀληθῶς ἜΞΠῪ : ἀληθινὸν “ς.--᾿ ἤδη Ἵ, ἦτε (ετᾶϑο 
πιοχ ἣ) Γ.---ρ οὐδὲν ροδὲ φύεται ροπυπι ὙἘΞΠΥῪ.--4 σήριγγες Ργ Ξ.---ἴ βόρβορός Δ 

μὴν τήν γε λεπτότητα τοῦ φωτὸς οἱ μὲν 
θεοὶ τοσαύτην ἐπιλάμπονσιν, ὧς μὴ δύνασ- 
θαι χωρεῖν αὐτὴν τοὺς σωματικοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ πάσχειν τῶν ἰχθύων 
τοῖς ἀπὸ θολερᾶς καὶ παχείας ὑγρότητος 
εἰς ἀέρα λεπτὸν καὶ διαφανῇ ἀνασκωμέ- 
νοις. ΑἸϊαυδπίο Ἰοηρίαϑ ἐγαπβία πε ΤΠ] απ. 
Οὐ. ν. ρ. 177. Α. Β. Ὑεῖθυπι ἀνακύπ- 
τειν 8: π|}}} ἴῃ δρυπιθοίο δα ναϊ Ῥ]δίο 
ἴῃ ῬΒεάτο ᾿. 846. Α. ἀθ δηΐχαβ, ηυδ εχ 
μι τϑυτη ϑεη 5: Ὁ πτα δ] ρὶπα 868 ἴπ δἰ- 
ἴω τ0}}ξ, δὲ φαϑοὶ σαρὶι δχϑοτὶξ ἴῃ γϑτὶ- 
ἰδι}δ ἴπσθπι ; τοῦτο δέ ἐστιν ι5 
ἐκείνων ἃ ποτ᾽ εἶδεν ἡμῶν ἦ ψυχὴ συμπο- 
ρευθεῖσα θέῷ, καὶ ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἶναι 
φαμὲν, καὶ ἀνακύψασα εἰς τὸ ὄντως ὄν. 
Ταιοίδη, ἀξ βδογιῆο, ἰ. 1. μ. 532. ὑπερ- 
βάντι δὲ καὶ ἀνακύψαντι μικρὸν εἰς τὸ 
ἄνω, καὶ γρβε τωι ἐπὶ υλμνόυραιῥκῃ μτὰ τό 
φῶ» τε λαμπρότερον Φ αἱ, λιος 
καθαρώτερος, καὶ ἄστρα διανγέστερα, καὶ 
τὸ πᾶν ἡμέρα, καὶ χρυσοῦν τὸ δάπεδον. 
Τοδτγοπιθῃ. ἵ, ἰΐ, Ρ. 766. ἀνακύπτειν Τὰ 
καὶ πρὸς τὸ πᾶν ἀποβλέτειν ἐπειρώμην. 
γυτι. 

ἀνασχέσθαι) Τυῦ, εἰ Εὐδερ. ἀνέχεσ- 
θαι.----ὦ ἀληθινὺς οὐρανός. Ααρ. Τοῦ, 
Ἐλκβερ, ΝΜί5. ϑίοῦ, Οὐρ. ὁ ἀληθῶς οὐρ. 
ΓΝ Ευβ6ὺ. ἃ, ἀληθὴς) δὸ ἀοίπαάθ 
0, τὸ ἀληθῶς φῶ». ιν». 
δ. 185. οὔτε φύεται---θαλάσσῃ] Ὁπάδ 

ΤΏΔΣῈ 80 Ἡοπιεῖο ρϑββὶμι ἀτρύγετον νὸ- 
οδίυτ, 1]. Α. 316. υδἱ ϑοιιοϊϊαβίθθ ἀκα- 
ταπονήτου, πολλῇς, ἢ, ὡς ἔνιοί φασι, τῆς 
ἀκάρπου. ΑΡρδεοὶ μἷο σταπιτηδίζοοβ ἔπον 
ἰμδ850, ἂς Ὦ. ν΄ εἰριυλοδέϊουηθ. Οτρῆθυϑ 
Ροπίαπι φαοαιθ δὶο γοοδί ᾿Ἄποσπ. υἱ, οἱ 

Αὐοΐοσ οδτιηΐηἶβ ἀθ ἰδρίάϊνυ8 αν, 10. 
Ῥιοοίυβ (Ρ. 95.) ἰδυάας δἰΐσπι Οτρδοὶ 
νοσϑαιη, υδὶ ταβτὶ ἰάσπι Θριπϑίου ἰτἰθυὶ- 
τὰγ, ΟΟΤΥ,,. 

οὔτε φύεται ἄξιον λόγου οὐδὲν ἐν τῇ 
θαλάττῃ, οὔτε τέλειον») Νὰ πιθιιοτανὶϊα, 
οπωβ αἰἴψια ναξο καδεαξιν, ἴπι πιαγὶ ἐπα 
ἐβέονε: ἢος δηΐπι εἰρτιῆοαϊ ἄξιον λόγον, 
ποι 58Π6 οὐηνδηϊξ συμ πδίμγεθ οὔυθθινα- 
ἄοπθ δὲ μἰβίοδβ, [δα δοοϊρίοπυσα 
Ρϑγιῖπι μεν ἂν διὰ δυοῖν, πὶ ἐαἰβέογε Ἀ6᾽- 
οί οὐρὰ αἰίψμα ταξέο παὐδαξων : δαὶ- 
τϑ ἶα φυϑτανῖ5 ἱπιιμδηΐα, Ρ᾽δηΐ88, τοί! δ. 
πιδτῖηδ, σοηίοταποηἀλ 6888 : Ῥδιίΐπ Θχ. 
Ῥεινυϊρδίο νἱτυροτῖο δὲ οομίθεηδα, ἰὼ αυο 
ἴμηϑῖθ δρυὰ Ρ]δίοπθηι,, Ῥγιπαρογθῃ, εἰ 
Εμγρίίοβ διαί. Ῥιδίομπἰβ 1ῃ μείτωὶβ μὰς 
Ρεγίπθι ΤΙπιοὶ ἤμΐθ Ρ. ὅ62. Ε, Ο. Οομ- 
Ῥαγοῖυγ ΙΗ] 708, ἀ6 Μωυπάϊ Ορίβοῖο, 
Ρ. 7. Ε. 14. Δ, Β. Ῥ]αυίαδτοιι. ἀθ ἰβἰά. εἰ 
Οϑῖτ, Ρ.. 369. Ε. ϑοίοσί, Αὐἷταδὶ, Ρ. 976. 
Β, γέ υτυ. - 

σήρ.---ἀμήχανος)] Οἷα ἙΒοαι. Μά. ν, 
Ψάμμος. (οὐ, Αὐρ. σήρακεϑ. τιᾶ]6, Ηθ- 
ΒΥ οὨϊα5 : Σήραγξ᾽---ὕφαλος πέτρα (088, 
νεῖϊ, “Ὑφαλος πέτρα, ἰαξεν8δ βαχιηιν γς 
ψὶνρ. λα, ἱ. 108.) ῥήγματα ἔχουσα. δὰ, 
ϑυϊάδ8 ν, Σήραγξ. ΟἿοβδδ. νεξϊ. Ξηραγ- 
ῶδες, βεγμερμίοθεμι. Μοχ Β88. 2, βόρ- 
βορος. Ἐϊ80Η. . 

ὅπον ἂν καὶ ἡ γῆ ἢ] ὺδιοιμχπε ἐπ, 
πιατὶ ἐέγτα 811. Ναιῃ 1π 6 ρα πίων εἴδη 

χιυθοᾶδπι 6880 τηϑεῖα ἐθεγᾶ ῬΓΟΥΒῸΒ 
οδτθδίεθ, τἸηΕτ6 δαυθ, τι τὴ αὐυϊάσυδι 
φύηται, τὰὴϊ οτεβοαῖ, τσ. 

ὅπου ἂν᾿ καὶ ἡ γῆ ἢ] υὐδίομπᾳιιε ἐέγγανε 
πιαγο αἰδδέ οὐξερτέφειε ; πιϑῖὰ 1α ἘΡ50 πιδ, 

1.110. 
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φιοῦν ἄξια. ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν “παρ ἡμῖν πολὺ" ἀν" ἔτ, 
“πλέον᾽ φανείη διαφέρειν. εἰ γὰρ" δεῖ καὶ μῦθον λέγειν 
καλόν, ἄξιον ὁ ἀκοῦσαι, ὦ Σιμμία, οἷα τυγχάνει τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ ὄντα. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, 

ὦ Σώκρατες, ἡμεῖς γε τούτου τοῦ μύθου ἡδέως ἃ ἂν ἀκού- 
σαιμιεν. 15 156.] Λέγεται" Τοίνυν, ἔφη, ὦ ὑταῖρε, πρῶ- 

Τὸν μὲν εἶναι Τοιαύτη ἣ γῆ αὐτὴ" ἰδεῖν, εἴ τις" ἄνωθεν θεῷ- 
τοῦ αὐτήν, ὡς περ αἱ δωδεκάσκυτοιἷ σφαίραι, ποικίλη, 

λλοῦ 

οἱ οοτῦ Ὑ.-- ἦ ὁπ; ΔΟ.- πολλοῦ ἘΛΥΈΗΙ, πολυ (.----υ ἂν οπι ΛΟ.---" πλεῖον ΓΔ 
Ο, πλείω Φ8.---ὖ οὐ 1,.---ὦ γε Δ.---ῦ καλὸν καὶ ΓΞΎΦΟΣ εἰ τὴρ Ἅ, οἵα Π εἰ μγ 7..--- 
« οἴ Ο εἰ ΡΣ 1.-- λέγε ρὑγ Λ.--- αὐτὴ Ευδβοθίυβ: θη αὅτη.---ς ἥτις Π εἰ ργ Κ..--- 
ἃ βεῶτο ἂν ΠῚ, οτὰ τ Ξ.---" αὐτὴν οπι ΛΟΈΗΙΠ],, ροβὲ θεῷτο ροπυπὶ ἩΓΔΎΦΟΒ, δπιθ 
θεῷτο 5 -.---ἰ δωδεκάστατοι Τ'΄--- ποικίλοις 1: ποικίλη μασι οπι ΓῸ.-- χρώ- 

δ ἰετταο ἩἸ Εἰ}, πΘ βαχα αυϊὰθπι Ἀγθπᾶνε οὐρανῷ. Αὐρ. ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ. Ἠξτκν. 
δὰΐ οὐαὐῦμι τοροίυτγ.---Ῥτο κάλλη Εαὰ- 
δε", καλά. Ἠειν». 

εἰ γὰρ δεῖ καὶ μῦθον λέγειν καλὸν] 
Ῥηοτα ἱπάθ δὸ 8. 60. ποὸῃ οτδπὶ 

μῦθος, «εἀ λόγος. (Ὠυδιπησδιω οἐ ᾿ΠἸὰ δὲ 
περο βυηξ ἐΐοπι μῦθος τυϊχίυ5 λόγῳ, χυοά 
ΟΡροτίυπο πιοποῖ Κ᾿ ρ]}1ς. ἰπ Ατίβίοϊ, ἀθ 
ΟὐαἸο, ϊ, ν. 158. Α. καὶ τὰ ἄκρα τῆς 
γῆς ἐν τῷ Φαίδωνι ὁ Πλάτων συνεπαινεῖ, 
ὡς μέχρι τοῦ αἰθέρος ἐκτεταμένα" πολλῷ 
τῷ μυθώδει καὶ αἰνιγματικῷ ὡς οἶμαι χρώ- 
μενος" καὶ “γὰρ μῦθον καλεῖ τὸν περὶ αὐ- 
τῆς λόγον. 106 βοϊεπιηὶ αὐυΐεαλ Βοτατη 
ποταΐηυτα Βπ πο, αἰχίτηυ9 δὰ Ρὶὺ- 
ἐδυοδυπι ἐς 5. ἮΝ, Υ, Ρ. 82. νυττ. 

εἰ γὰρ δεῖ καὶ μῦθ.1] ΑΙά. εἰ Β888. εἰ 
γὰρ---καλὸν, καὶ ἄξιον ἀκ. ἰπ αυΐθυδ καὶ 
(ΟὐοΥπασὶϊ τπουλῖ ϑίθρν. οἵηἶδιέ, βυϑγα- 
σαπίθ ΕἸοῖηο: Ῥυγοίμαδ δὲ ξαδμίαπι 4μ0- 
4π6 παγγατε οροτέες ρεγρυϊοῖγαπι, ορεγα 
ἐρμῥρχς ἢ ϑὲνενεία, δὲ. αμἀΐγε, δίαυϑ 1ΐ8 
Ἄν: Ἐαδοῦ, εἰ γὰρ δὴ καὶ μυθολογεῖν 
αλὸν, ἄξιον ἀκ. ἴῃ ΤῸ. οὐ βου δβὲ 
"διε ᾳυοά ργαίογ ΕἸοίπυσμα δὲ ΟἸγιη- 
μήρ κυ Ἰορῖε, οὐ)ὰ8 Θχρ σδοπθι. 6 

88, Ῥγοί! Υ̓ γεΐειθ. δὰ Ῥ]υἴδτοι. ἀθ 
5. Ν, Ψ, Ρ. 88. Καλὸν ἔφη τὸν μῦθον, 
ὡς καὶ τὸ φαινόμενον κατὰ φύσιν ἔχοντα, 
καὶ οὐδὲν ἀπεμφαῖνον. Διὸ ἢ ταῦτα εἶναι 
τὰ πράγματα ὧς ἀληθῶς φαίη τις ἂν, ἢ 
τοιαῦτα καὶ οὐ πόῤῥωθεν τὸ μυθικὸν ἔχον- 
τα. Ἴσως δὲ ὅτι, καὶ μῦθος, καὶ λόγος, ὃ γα 
αὐτὸς εἶναι δύναται' λόγος μὲν, ὅτι καὶ 
τὰ πράγματα τοιαῦτα, μῦθος δὲ, ὅτι αἰνί- 
ξασθαι δύναται καὶ βελτίονα ὑπερέχοντα. 
δτα τεῦ ΘοΣρ. 8. 106, ἴΑκονε δὴ, φασὶ," 
μάλ αλοῦ λόγου, ὃν σὺ ἡγήσῃ υ- 

νερμήμῳν κε ἐφείρν κοϊό με ενώ νὰ μι 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ] Ααΐλ 
Ιεξαπάπιν, δυϊ ἐϑτία ἐπίε ρεπάινπι, φαδϑὲ 
βοτιρίαυπι εβϑεΐ, τὰ ἐπὶ τῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ 
γῆϑ᾽ τα, φία ἥιπὲ ἐπ ἔεγτα βιδ)ασεπε : 
ἐπ ργοσίπια οαἰο ἕεττα : ἴῃ αἰἐἐδδῖπια ἔεῦτα. 
γυττ. 

8, 136. ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν] Ξ5:'ς ὕτὸ αὕτη 
ἘΆΒ6Ρ. αὐ ἴρβᾶ ροβίυϊαϊ ταϊο. 1π ῥγοχὶ- 
ταΐϑ, δὶ ἘΜά, εἴ τις ἄνωθεν αὐτὴν θεῷτο, 
ος αὐτὴν αυσ Αὐρ. εἰ ΤΡ. οὐτὰ 5. 
ποῖ ἀρποβοᾶπὶ, ἀϊυ ει ἔδτγὶ πὸπ ἀεθυΐξ, 
κινῇ. 

ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι] Ηδεοε 
εἰοραπίθυ ἀθβοσῖρβὶὶ Α ΡΟ] οπὶυβ πὶ Ατρου. 
1, 185. οἰς. δὴ] Νὶ ἐπ ἢ] ο δυο 86 ἀδέυ- 
τάτῃ Ῥγοτηϊ Σφαῖραν ἐδτρόχαλον, τῆν 
οὗ σύ γε μείλιον ἄλλο Χειρῶν “ἡ 
κατακτεατίσσῃ ἄρειον. Χρύσεα μέν οἱ 
κύκλα τετεύχαται, ἀμφὶ δ᾽ ἑκάστῳ Δι- 
πλόαι ἀψῖδες περιηγέες εἱλίσσονται. Κρυκ- 
ταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν" ἕλιξ δ' ἐπιδέδρομε πά- 
σαις Κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖς ἐνὶ ὶ 
βάλοιο, ᾿Αστὴρ ὡς, φλεγέθοντα δι᾽ ὑγαα 
ὁλκὸν ἴησιν. ἘΟΘΆΈΒ5Τ. 

δωδεκάσκυτοι σφαῖραι] ΟΥ̓, Ῥμοιῖ Β19], 
Ρ- 118. δώδεκα τάξεις ἐν τῷ οὐρανῷ---Θ 
νὰ Ῥγιθαροτα, Ῥσορίου ἀυοάεοῖπι εο- 
ἰοτοβ. -Ἰβοϊθηυβ (ρ. 307.) Τὰπάαπι δὰ- 
}08 Ἰοοὶ [6β818 8, ᾿ὲν. δὲ Εἰζϑομὶε} 8 χχνέ, 
δοθί, ΟὟΤΤΙ, 

ὥσπερ αἷ δωδεκάσκυτοι συν] {7 
ἰα ἀμοάεοίηι ἰαξετιιηι εογἰασεογίοη. Ἐ- 

ἔοστυν δὰ ἀοάἀεσδοάγυπι, ουἱ Ῥίαίο ἢρυταπι 
παρὶ σοιῃηρᾶγανὶξ, σα πὶ βίη σα  β φυδίαος 
εἰθπιθηξί5 δ᾽ 115 ἤριγαβ τραδχοῖ, [{δϑὲε] 
Αὐοίον. ἩΠΘοΙορσαπιδποόγαμι Ατἰεἰισηϑέϊοο- 
τύχη ἢ. 236. αὶ ποιίθη δωδεκάεδρον. Θχοὶ- 
ἀμ, Βσαρῆς, ἴῃ Ασίδιοι, ἀθ Οα]ὸ ἐἰ}, Ὁ. 
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χρώμασι διειλημμένη ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶναι χρωματωῦΐ 
ε ᾿ 
ὡς περ δείγ, 

141. Β. ἢπ. 142, ἀ. Ῥ]υΐΆτος, αὺϊ ἀϊοὶ- 
1γ, 46 ῬΙαοιεβ ῬΗΠ]οϑορὶν. ἃ. θ6. Πυθαγό- 
ρας, πέντε σχημάτων ὄντων στερεῶν, 
ἅπερ καλεῖται καὶ μαθηματικὰ, ἐκ μὲν τοῦ 
κύβον φησὶ γεγονέναι τὴν γῆν, ἐκ δὲ τῇς 
πυραμίδος τὸ πῦρ, ἐκ δὲ τοῦ ὀκταέδρον 
τὸν ἀέρα, ἐκ δὲ τοῦ εἰκοσαέδρου τὸ ὕδωρ, 
ἐκ δὲ τοῦ δωδεκαέδρου τὴν τοῦ παντὸς 
σφαῖραν" Πλάτων δὲ καὶ ἐν τούτοις Τηυθα- 
γορίζε. ἨΗπο ἴρβε ἰταάϊε ῬΙ]αΐδτομ5 
Ὁ.1115 Ιοοἷβ: ν, ο, 1)6 ΕἸ ΠεΙρμῖοο Ρ. 8390. 
Α. ἀε Τεΐεξοέα Οτδς. Ρ. 428. Α. 427. Α. 
Β. 428. Α. Ὁ. ϑγιηιροβ. νἱϊ!. 2. ρ. 719. 
1). Θυαβέ, ΡΙ]δΐ, ἵν. ρ. 1008. Ο, υδὲ χυτ- 
τἰ (τ αυδτ6 τὸ τῶν κυκλικῶν, τοξμπάππι, 
οὐΐβεπξ : πότερον, ὡς ὑπονοοῦσιν ἔνιοι τὸ 
δωδεκάεδρον τῷ σφαιροειδεῖ προσένειμεν, 
εἰπὼν ὅτι τούτῳ πρὸς τὴν τοῦ παντὸς ὅ 
θεὺς κατεχρήσατο φύσιν, ἐκεῖνο διαζωγρα- 
φῶν ; καὶ γὰρ μάλιστα τῷ πλήθει τῶν 
στοιχείων, ἀμβλύτητι δὲ τῶν γωνιῶν, τὴν 
εὐθύτητα διαφυγὰν, εὐκαμπές ἐστι, καὶ τῇ 
περιτάσει καθάπερ αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖ- 
βαι κυκλοτερὲς γίνεται καὶ περιληπτικόν" 
ἔχει γὰρ εἴκοσι γωνίας στερεὰς, ὧν ἑκά- 
στην» ἐπίπεδοι περιέχουσι ἀμβλεῖαι τρεῖς" 
ἑκάστη γὰρ ὀρθῆς ἐστι καὶ πέμπτου μο- 
ρίου" συνήρμοσται δὲ καὶ συμπέπηγεν ἐκ 
δώδεκα πενταγώνων ἰσογωνίων καὶ ἰσο- 
πλεύρων. Ῥγίβαροτε ἰοὺ διοδηιη) 
Ηἱρραβὺβ νυ ρδββα ἔεγεθαίασ, αὐ ρσοάὶε 
Ἰδταδ]ῖοι, Ὑιι:, Ῥγίθαροτ, ᾧ. 89. διὰ δὲ 
τοῦ ἐξενεγκεῖν ̓  καὶ γράψασθαι πρῶτον 
σφαῖραν τὴν ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων, 
ἀπώλετο κατὰ θάλατταν ὡς ἀσεβήσας" 
δόξαν δὲ ἔλαβεν ὡς εὑρών" ἰΐειῃ δ, 247, 
φθαρῆναι γὰρ ὡς ἀσεβήσαντα ἐν θαλάσσῃ 
τὸν δηλώσαντα τὴν τοῦ εἰκοσταγώνον 
σύστασιν" τοῦτο δὲ ἦν δωδεκάεδρυν, ἕν 
τῶν πέντε λεγομένων στερεῶν σχημάτων" 
εἰς σφαῖραν ἐντείνεσθαι. Ἐς ΧεποοΙδιῚ8 
᾿θγο ἀθ γ᾽ Ῥ]δίοπίβ τοΐδσὲ 51 πη ρ]ῖο, δὰ 
Αηβίοί, ῬΗγβ. νηΐ, ρ. 2368. ἃ. ἀοάεοδε- 
ἄσυμι. Ρ]αἴομπὶ τὴν πέμπτην οὐσίαν 6586: 
εἴ ἀθ Οαϊο 1, Ρ. 8. Β. [πάϊς αϑϊηρὶε 
Ῥ)οβίσαι, Ψ1:, ΑΡο ]οπ. 111. Ρ. 125, υδὶ 
νἱἀδδίυν ΟἸθασῖιβ, Αἀ ἰάθπι δχθταρ τι 
ρΡεγμδὲ ῬΙοἴηι οοιηραιδῦο, γοῦν 51π|}- 
16πὶ Ῥετθι θα πεἶβ σφαίρᾳ ξώσῃ ποικίλῃ" 
Ἐπη, νΥἱ, υἱῖ, 15. Ρ. 708. Ὁ. ϑβεπεο 
υξδί, Ναῖ, ἱν. 11. “ῬΙΠ ῥτορηθίδβ 
οβὲ οὐπὶ ταηυδὶδίθΘ αυδάδπη τοίυπαϊ- 
68: Ξβουδιδίθμη δυίθπι ἤδὴς ϑοοῖρε, 
αύδηι ν]άθβ ἴπ Ἰυβοτῖα μὰ. Νόη τλῦ]- 
ἴμπι 11}} σον ββατοα δὲ τὴ πηξ8 ΘΆΤΠΠΙ πο- 
οοπΐ, απ πμΐπι8. Ρδ. 5101] 80 οπιρηὶΐ μᾶγίθ 
αἸοαίυτ, αοπιοίο ἰπ ἰᾶς ρῖϊα πἰ81} 118 

Ὁ Ἀ ξ 

ὑῶτα, οἱς δ οἱ γραφεῖς καταχρῶνται. ἐκεῖ" 

᾿πίογνα!α οἴδεϊυπι δὰ βρϑοῖθπι τοίυπαϊ : 
βὶς ποὺ ἰπ ππΐνοτθο απ! δπ οὐδ ἰθγγα’πι 
δαἰεὶ πιοπέθβ, αυοτὰπι δἰ εἰ ο ἰοἰία 
ἸΏ ΠᾺ} σο]]δέΐοης οοπβυτηϊξατ,᾽ Ναπιοτὶ 
Ἰ)λυοάθηξηϊ ἰασάδ8 οϑθθγαηὶ ΑἸΙοροτοῖ 
Τηϊογργοίθϑ : ἴῃ ἢἷ8 Τδυγθη υβ Τγάυ ἰπ 
᾿θε}}]}ὺ ἀα Μεπβῖθι8 πυροῦ εἀϊέο ορϑῦδ 
Βομον, Ρ. 7. 4υἱ εχ ν᾽ δίϊοδπο σοάϊοα 
δῆς δοςεββίοπεπι δα᾽θοὶϊ : ὁ Ππομπίλιον 
Νουμᾶς, ἐφ᾽ οὗ Πυθαγόρας ἦν, δυοκαίδεκα 
᾿μησὶ τοῦτον ἀριθμεῖσθαι διώρισε κατὰ τὸν 
ἐν Φαίδρῳ Σωκράτην, ὅς φησι τὰς τῶν 
ὅλων τάξεις τῇ δωδεκάδι περιειλῆφθαι" 
ἐπὶ τὸ πᾶν γὰρ ὁ θεὸς τῷ ἀριθμῷ τούτῳ 
κατεχρήσατο, διαζωγραφῶν αὐτὸ, ὥς φη- 
σιν Πλάτων" οἰκεῖον γὰρ τὸ σχῆμα τῇ 
τοῦ παντὸς ἰδέᾳ" καὶ γὰρ κυκλικόν" Ῥϑυς 8 
γογθ5 ῬΙυγοβ ργοάϊε ούγοῦθβ, Τϑσθο Νὺ- 
τηϑῖη Ῥγίμπδρογα τραυδίθιῃ ; απο ἐθ 
Ῥμεάτο Ῥ]ίομ!β αἷξ, ἔδιλθγα βυβοθρὶϊ οχ 
Ῥτοοῖο, αυὶ ἱπ Ἐποϊἑάοτα, ἱ,. ᾿. 48. ἄυο- 
ἀθπαγίυπη παπηοσυΐῃ ἰδυδη8 ἤφοὸς οἰϊδιη 
Ροπὶέ : ἡγεῖται γὰρ καὶ παρὰ τῷ Πλάτωνι 
δυοδεκάδος ὁ Ζεὺς, καὶ ἀπολύτως ἐπιτρο- 
πεύει τὸ πᾶν ; 5) ρτιϊοδπβ οἰτουϊέυπι ἀπο- 
ἀδφοῖπι Πεογαην ἰπ ΡΠ ςράτο ἀδβοηρίμππι ᾿. 
8344. 845. Οείετα βυχοτυπὶ χα ΤΊμοο 
Ρ-. 5837, Α. ἔτι δὲ οὔσης ξυστάσεως μιᾶς 
πέμπτης, ἐπὶ τὸ πᾶν ὁ θεὸς αὐτῇ κατε- 
χρήσατο ἐκεῖνα διαζωγραφῶν" εἰ δὰ ἀοάε- 
οϑδάπαι βρβοϊδηϊ, δὲ Ῥ] αἰδτοθι5 τποῆο 
ποδὶς οἰίδίαβ Θυδβέ. Ῥ]δί. ἵν. Ρ. 1008. 
6. τοί, Ἰθυοάξηδτυϊ ρτγεββίδῃείδτῃ ᾿ΐθιπ. 
δἰτρογυπὶ Οδβϑϊοαοταβ ἀθ Αὐήτηδ, ἵ, ἀϊ, Ὁ. 
θ0ὅ. εἰ ΝΜέδτβ 5 ΕἸοΐηι8. ἐπ Αγρυτηδῃὶ, 
δὲ Οομππιοπί. Ῥ] ίοπιοἰβ Ρ. 884, Β. (Ὁ. 
Οἰαΐετυπι ὥρμχα ᾿υβοτῖδ Α πιοτίβοχ ᾿ ρ0]]. 
ΒΒ, 1. 185. ἃ Εογβίθγο δὰ ἤυπο ἰοσυτῃ 
ποῖ Ὀρρογίαπα δά ἐδ, ροϊϊ5 δοσοιι- 
τηοάδηδδ δϑί εἱ ρλ!γάτα σϑησηῖὶ, αυοὰ ἰπ. 
Ιδουϊάθ ᾿Τατθηϊπὶ Ερὶρτ. χχχῆϊ, δηὶ- 
τηδ νουπη5 Β1}], Οπέ, ρῥδτί, 11, ᾿. 8δ. 
αἱ τϑοῖθ ἔεοϊε 7δοορ. ΑπίΠΟ]. Οὐ. τ. νἱΐ,. 
Ρ. 98. Νέαυθ ἰβηῆθη οπιἰσπα βυπὲ 
ΟἸγτηρίοδοη Εἰχοετρίδ, φαόταμι ἴῃ Οοὐϊοα 
ἷ, ἔϊο μίς Ἰοοιβ δηϊπιδαψογεξαγ, ρτϊηλατα 
Ῥ. 158. Πῶς δωδεκασκύτῳ σφαίρᾳ ἔοικεν ; 
ἢ ὅτι μέχρι αὐτῆς πρόεισι τὸ δωδεκάεδρον, 
ᾧ διαζωγραφεῖ ὃ Τίμαιος ὃν ἐκεῖ διαλέγε- 
ται τρόπον᾽ καὶ (ἴοτία ἢ) ὅτι τῶν δώδεκα 
ἡγεμόνων συνδιήρηται ταῖς ἐλλάμψεσι, 
περὶ ὧν ἐν Φαίδρῳ ῥηθήσεται" μάλιστα 
μὲν τὸ αὐγοειδές' ἤδη δὲ ὡς ἐνδέχεται 
καὶ τὰ νῶτα αὐτῇΞ' ὅπουγε ἐν τοῖς τῇδε 
τόποις ἴχνη ἅττα τῶν τοιούτων ἀποῤῥοιῶν 
ἐμφαίνεται" ἔτι δὲ ἐκ τρίτων, δωδεκάτη 
σφαῖρα ἡ γῆ" πασῶν δὲ τὰς μεθέξεις δε- 

τι, ἢϊ, 112, 
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δὲ "Ὁ Ἀ «ΡΨ 7 " Ἁ ΔΝ Ν ᾽ 

πᾶσαν τὴν γὴν ἐκ τοιούτων εἰναι, καὶ πολυ ετί ἐκ λαμ- 

προτέρων καὶ καθαρωτέρων ἢ τούτων: τὴν μὲν γὰρ ἁλουρ- 
γῆ" εἶναι καὶ θαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῆ, 
τὴν δὲ ὁσὴ λευχὴ γύψου ἣ" 

᾽;; ᾽; Ἁ » 

χιόνος" λευκοτέραν, καὶ ἐκ 
Ἂν Ν 7] ,ὔ’ὕ Ἀ Ψ 

τῶν ἄλλων γρωμάτων ξυγκειμιένην" ὡσαύτως, καὶ ετιῬ 

ματα εἶναι ΓΌ.---ἰ ἔοικε ΓῸ.---ὁ πολλοὶ Η.--- ἁλουργὴν ΤῸΤ,.---ἰ καὶ οἷν ΓΛΟΈΗΙ. 
--» καὶ Γ.---Ὦ χιόνων ΓΟ.--- ἢ, ΚΈΥ : συγκείμενον 1, ἐγκειμένην 8.--Ὁ ἐπὶ ΤΙ.--- 

χομένη τῶν πρὸ αὑτῆς, εἰκότως δωδεκά- 
μορῴος γίνεται. Τοδῖπάο Ρ. 247. Ὅτι τὸ 
δωδεκάεδρον οἰκεῖον σχῆμα τοῦ οὐρανοῦ, 
φησὶν ὃ ἐξηγητὴς (ἰοτίε ΟἸγαινρίοάοτι), 
ὡς τῆς γῆς ἀκ πευψῇ τεάν! ἐκ τῶν τεσσά- 
Ρὼν στοιχε ὁ οὐρανός" ὥστε σφαῖ 
εἰ δὲ πῦρ μόνον πύραμις ἂν εἴη. " ἀμανῖ 
οὖν, φησὶν ὁ ἡμέτερος καθηγεμὼν (1. 6. 
ἔνα νὰν ἐν τοῖς εἰς Τίμαιον, 
κοινὴ» εἶναι προκοπὴν εἰς τὴν σφαῖ; 
ἑκάστου τὸ δωδεκάεδρον. Διὸ καὶ ἡ νη 
καθ᾽ ὕπαρξιν δωδεκάεδρος" ἔνεστι δὲ καὶ ἡ 
πρόνοια τῶν δώδεκα θεῶν, οἷ ἀνάγουσιν 
εἰς τὸν νοῦν. Καὶ μήποτε ἣ μὲν γῇ ἀφ᾽ 
ἑαυτῆς ἔχει τὸ κυβικὺν, τὸ δὲ ὕδωρ τὸ 
εἰκοσαεδρικὸν, ὁ δὲ ἀὴρ τὸ ὀκταεδρικὸν, τὸ 
δὲ πῦρ τὴν πυραμίδα. Ταῦτα μὲν οὖν 
ἑαυτῶν" ἀπὸ δὲ τῶν ὑπερκοσμίων ἐνδίδο- 
ται πᾶσι τὸ δωδεκάεδρον, εἰς προπαρα- 
σκευὴν τῆς νοερᾶς μεθέξεωθ' ὅπέρ ἐστι 
τῆν σφαιρώσεως. δέ υττ. 

ποικίλη χρώμασι κ. τ. Δ.7] Οοἱοτίδιιδ 
εἰἰδεϊησέστα, φμογηι δροοσϊῖπα (νοὶ ἐχ- 
ἐηρρία) ε886 εοἴονεβ ξὺ8 σεὶ ἐς διπὲ: 
φυῖδιιβ ρμἱεἴονε8 τἐπίμν. δαὶ ἔοτίαββο αδε- 
ἐμπέειν, νοὶ, ὑγὸ δια ἰδία ϊπε πξαπέιν, αἱ 
Ρποροβιο πὸπ νδεοῖ ἰπ καταχρῶνται. 
ΘΤΈΡΗ. 

ποικίλοις χρώμασι διειλ.} Δ Ι]ρΟ ποικί- 
Ἅη, χρώμ. διειλ. ἴῃ ααΐθυβ δὶς ταυτόν. 
Νοπίγοπι ἀδάϊξ ϑὅ1ὸ0. εἱ Ἐϊοΐπεβ νϑγίθηβ 
φανὶΐ ἀἰκύϊποίαμι εοἰοτὶ δια, ΗἩῈτΝ ᾿. 

ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε εἶν Οποτιοη δοῖο- 
γῆι ἤ05 φιΐνεϑ ρίοίογε8 αὐμπέμγ,, φιαϑὲ 

απ δρεοϊηιῖνει 6886. καταχρῶνται Πῖσ 
αἱ 88:06, δρια ῬΙΑἰοποτα ἐπι ρτπηῖ5, ὨΠ}}} 
ἐδὲ πἰβὶ χρῶνται. ΗῈΤΝ. 

ἐκ λαμπροτέρων)] Νοη πΐπιην, χυοὰ 
ΑἸά, Βα5. ϑέοδ, πδῦϑης Ἰυποιπι ἐκλαμ- 
προτέρων : εδὶ Θηἶπ ΟρΡΟΤΆγονη νἱἰϊατη : δὲ 
Ἡ]αὰ πείτοπι, αυοά πδης, υἱ τογατω, Βα ῃ- 
ἔυτοτῃ τοσερὶς Ἐουρίοπιβ, δὲ βοσαίιβ δὲ 
ΕἸΒΟΒΟΤαΒ : ἰάσυς δάση γα δ᾽ ΠΑ {15 σδῦδϑα 
πο δἷβ σηθιποσαη δι η) ἐγαῖ. Βδηδι ἀθθ6- 
Βδπὶ δἰΐσαο Ἄχοῦρῖο Ὀοπί δέοι ποπιϊηἰπ 

ἄμπρος ἀδπ)ομβίγαγθ 51Π6 90 ἴῃ 1 δχϊοἷβ 
ΤοσθητίουθυΒ υγοάϊε, Θαοὰ εἰ ἔδεϊβοεηΐ, 
ναὶ οἷς νυϊσαίδ βου ρίυτα τειϊϊηονὰα εσϑί. 
γυττ. αὐἱ εἰς ἰπ Αἀὐδεπά, “Νοιπεν 

ἔκλαμπρος οἴ ΑἸ10Ὶ πιοπιλπίπιθβ τιὸς [8- 
ρἶββ6 ; εἰ οχϑίδὲ δρυὰ 1οβερ, Β. Τὺ Ὺ. 
ἵ, 8. οἱ Ευπδοοίδια ». 898. Εὲπὸ τυδίυν 
86 νϑῖδο ἐκλάμπω, εἴ ἀπδίορία Νοπήπιαι 
ἐκφανὴς, ἐκπρεπὴς, 80 5' τα λιπι.᾽ 

καὶ πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων) Ἰπβοοτεΐ. 
Ἐναρ. ρ. 301. Β. οὐδὲ περὶ Κύπρου μόνον 
δεδιὼς, ἀλλὰ πολὺ περὶ μειζόνων. Νε- 
πορἢ. Απαῦ. ἢ. 1. 32. ὥστε ἐξεῖναί μοι 
δοκεῖ ἱέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὺ σὺν φρο- 
νήματι μείζονι ἢ τούτοις. ΟΥγτορ. νῇ. Τ᾿, 
921. πολὺ γὰρ ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἔσεσθε ἔξω 
γενόμενοι. ῬΊαῖυ ἀθ . ἶχ, Ρ. 889. 
Ἑ. πολὺ ἐπὶ δεινοτέρῳ ὀλέθρῳ χρυσὸν 
δωροδοκεῖ. Ταιπθη υἱτϊοξαπη ΠἸΡΥΓΟΥῸΠΙ 
Βορίαγαπι ἐκλαμπροτέρων, σαὶ δἸΐοταπι Θχ 
ΕλιΒ6}». 5 θβετιογας βίερηδηυθ, ΕἸ βοῖνθν. 
τενοοανι, ΗΝ. 

καθαρωτέρων] Απ ηυοά ἃ Ἰυπιϊπὶβ τὰ- 
ἀἢ8, αυοὰ ξ. 658. ἀληθινὸν φῶς δΡΡΕεῖ]6- 
Ὀδέ, οδοϊαπέυν ὃ αἰ βοστδίθβ ᾽πὶ 58510- 
Τοηι, 4 πι| νεΐοσοϑ, ἠδ σο  οτ ΒῸ5 μα θαῖββ8 
νἱἀεδίυν ορίπἰοποιπ  Αὐἀάὶς ἢ τούτων, 
αὐὐδὺβ πὸβ ὉΠΠΌΤ, τ. ὁ. ἴθ ὙϑΒΌΡΒ, 
Μεϑασία δ ποὴ Πἷς βίηϊ τϑΟΘ Π ΟΥῚ8 τὰ- 
εἰοπὶβ ἀθ οοἰοτίθυβ, οσοστίθ βυὰ δα ΟἸδὰ- 
ἀΐϊδπὰμῦ ἀς Μα}}]. Τμεοά, οπαβ, 106. 
“Β[Ὧ6 σοἷοῦ Ῥγορτῖαβ τόσαι, ἰα οἶδπθ τΘ- 
Ραυΐϊδα ΕἸυάαπε δείθη. ν. ὕθβπογ ααΐ 
Απϑίασοαπι ϑατπίυπι, ἀρυὰ Βίοθτουτ 
Ἐς]. ῬΉγβ, χὶχ. Ρ. δὅ. σοίοτοπι ἀθἤηγα 
αἰσίε : φῶς τοῖς ὑποκειμένοις ὀπιπίπτον. 
Οοττι,, 

τὴν μὲν γὰρ] ὃς. γῆν, απὸ ἐπὶπι εἶπα 
Ῥαγίδηι ϑίο.-τυγόψου ἢ χιόν. Εὐυδεῦ. γ. 
καὶ χ.---καὶ ἐκ τῶν ἄλλων χρωμ. συγι:. 
85. τὴν ἄλλην γῆν εἶναι.---χρ. τι εἶδος 
παρέχεσθαι. Τυῦ. παρέχεται.----ν τῇ τῶν 
ἄλλ. χρωμ. ποικιλίᾳ, 56, τοῦ ἁλουργοῦς, 
τοῦ χρυσοειδοῦς, τοῦ λευκοῦ Σ 
οἷς. Ὑὶχ ππριποῦαία ἀΐρτιαν οδὲ ΜΙ ἀρῖΣ 
σομηπιθπ αν ἰορ η 15 ἐν τῇ τῶν ἄνω χρωμ. 
Ηξινῃ. 

ὥστε ἕν τι αὖτ. εἶδ} 5ὲ ππα φιαάαηε 
ἐοντ δρεεΐδα εὐπιΐπια τατεἴαξε ἀρραγεαξ, 
ξυνεχὲβ ποικίλον, δυπέϊπεηέεν υατγέηνε, 
αὐυδίεπυϑ νυ αίδ βρϑοῖεβ πυϊ αι Πδρϑῖ 
Ἰπιογβιϊευτ σοΐοτα σδουῦτα, ΗΞΤΝ Ὁ, 



᾿ ᾿ΦΑΙΔΩΝ. φ65 
; ἭΝ Ὰ ἣ 4 ΓΩ ς “ο΄ ὁ ᾽ὔ : Ἁ Ἂ 
πλειόνων καὶ καλλιονων! ἡ οσὸι ἥμιεὶς εωρωκῶμνεν. καὶ γὰρ 

ΣἊΝ ἿΌΝΜ Ἁ »͵ »»-ὦ [ἢ ͵ ΝΥ ΓΙ 
αὐτῷ ταυτα τὰ κοιλὼὰ αὑτῆς, ὑδατός τῇ καὶ ἄερος εμπλεοωῖ 
Ὗ ᾽ὔ “ἢ “" ᾽ὔ , ῃ ᾽ " 

ὄντ, γρωμνῶτος σι" εἶδος παρέχεσθαι στίλβοντα ἐν τῇ 
»Ἢ " 7 7) ἢ Ω 3, ὦ “" 

σὼν ἀλλὼν γρωμᾶτων ποικιλίω, στε ἐν τί αὑτῆς εἶδος 
ἷ Ν ΄ » ἌΝ ΄ ᾿ ΄͵ , Ὁ 
ξυνεχὲς ποικίλον φαντάζεσθαι." ἐν δὲ ταύτη οὐσῃ τοιαύτη. 
» Ἁ ’, Ἁ 7 7 7 ᾿ ᾿ 3 

ἀνὰ λόγον" τὰ φυόμενα φύεσθαι, δένδρω τε καὶ ἀνθη 
Ν, Ν 7 ᾿ Ε ᾽ὔ Ν Ἁ Ὡ 

καί τοὺς κωρποὺς" καί αὖ τὰ ὑρῆ ὡσαύτως καὶ τοὺς λί- 
᾽ Ἀ Ἂ "ΙΝ ᾽ὔ ᾽ὔ Ἁ Ἀ 

θους ἐγεῖν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τῆν.τε λειότηταῦ καὶ τὴν 
ὸ ᾽ Ἀ ᾿ 7 ᾽ὔ χὰ Ἁ κ 9» ᾽ὔ - 

ωφανείαν καὶ τῷ γρωματὼὰ καλλίω" ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε 
΄, μὰ -" ᾽ὔ 7 Ἀ 

λιθίδια εἰναι" ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μόρια, σάρδιά τε καὶ 

4 καλλίων Ο.---τ ἔκπλεα ἩΠΦΟΕΘϑ οἱ σοι Δ.--- τε Η.---ἰ παρέχεται ΤΠ : παρέχεσ- 
ὔ φυόμενᾳ - 

θαι ἴπι τὴς 21.---α θαυμάξεσθαι ΓΔΟϑ.---ν" Πδτὶ ρἸοτίηαθ ἀνάλογον.--" τοιαῦτα 1.--- 
Χ ἄλση ΓΔΦΟϑ οἱ τὰρ 2[.---ῦ τήν τε λειότητα ΓΥΦΟΕΟΘΤΙ, οἱ σοῖς Π, τήν τε λειότατα 

ἀνάλογον] ἷ. 6, ἀνὰ λόγον, φαΐρηι 
Ῥγορογέϊοπε: Τσοπῆτπιδε Ῥοϊμχ ᾿ἃ. 118. 
ἀνάλογον τὰ φυόμενα φύεσθαι" Πλάτων 
ἐν τῷ περὶ ψυχῆς. ῬΙοιίη. Ἐπη. ἶν. ρ. 440. 
1). 5ῖς ἀνάμεσον ρτο ἀνὰ μέσον. ήνττ. 

ἀνὰ λόγον αϊρο Ἰυποίίπι ἀνάλογον, 
υἱ εἰ ἐς Ἦερ. νἱ, Ρ. 608. (Ὁ. ἢ. 511. δχίγ, 
εὖ Δ 101 Ῥευρθσῆσα βοσρίαι. Εὐ560. ἀνά- 
Ἄογον τὰ τοιαῦτα φύεσθαι. Απ ἀνὰ λό- 
γον τὰ φυόμενα τοιαῦτα φύεσθαι Οἰοτίδ 
τοιαῦτα Θχρταββὶϊ ΕἸοΐηυ5: ἐπ πιδιιϑηποαὲ 
ΔΥῸ ἕδνα εὐπυθηϊεηξὶ ταϊίοπ 8ἰπεῖϊθ8 
παϑοὶ αὐδοτεβ. Ἡπιν». 

ἄνθη καὶ τοὺ] Εὐ56}, ἄνθη ἔχοντα 
τοὺς καρπούς. π|8]6. ΕἸΒΟΗ, 

᾿ χὰ ὄρη ὡσαύτως καὶ τοὺς λίθους ἔχειν 
Ηξοο ἐχ 60 εδὸ ἤρατγατοϊῃ. Ορίβιοπαιηνο 
ῬΊΔιοῃ σασατι μόπετο, 405 ἰαῖ8 δὰ ρμοκίθ- 
τοβ ἀππδηδτυμΐ, οδἰἴδηι 605, αυϊ Ῥ]δίοπΙ9 
βοῖρία πο ἰθριββοπί : σϑ αὶ βοπ ρίογεσα 
ἈΡοσδΙυ ρβθοβ, πονὰ Ηϊοτοβοὶν πιὰ ἱΠῸΓ- 
τηδηΐοηι, ὐδτιησυᾶπι ἰρβῦτα ῬΙδίοηθπι 
δχ Ηφῦγαῖβ ἀοοίοτϊ δυ5 ΠδῸΒ͵Β58 σαἱξ ΟτΥἹ- 
ἔδῃθ8, μουν ραῖο 1|ὸ Ῥαίτιιπι ΟΥΓΟΤΘ, 
δαν, Οοἰϑυὰ νἱϊ. ἡ. 715. Ὠ. Δοκεῖ δέ 
μοι καὶ τὰ περὶ τῶν τῇδε τιμίων εἶναι 
νομιζομένων λίθων, ἀποῤῥοήν τινα λεγο- 
μένων ἔχειν ἀπὸ τῶν ἐν τῇ κρείττονι γῇ 
λίθων εἰληφέναι τὸν Πλάτωνα ἀπὸ τῶν ἐν 
τῷ Ἡσαΐᾳ ἀναγεγραμμένων περὶ τῇς πό- 
Ἄεως τοῦ θεοῦ---. ἘΒΘΌϊὰΒ ῥτὸ λίθους 
Βαρθὲ βουνούς" κατεδηδεσμένοι, κ. τ. Ἀ. 
Βτονίίον σοιηρ δου ῬτοοΙυ5 ἐπ ΤΊ. ν, 
Ῥ- 282.---περὶ γῆς καὶ τῶν ἔργων αὐτῆς, 
ὥς φησιν ὃ ἐν Φαίδωνι Ξξωκράτης" “ τοῦτο 
μὲν ὃ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, κοϊλόν ἐστι καὶ σκο- 
τοινὸν, καὶ ὑπὸ ἅλμης κατεδηδεσμένον" 

Ρμαά. 

ἄλλη δέ ἐστιν ἣ ἀληθινὴ γῆ, θεῶν ὕποδο- 
χὰς ἔχουσα (καὶ ἄλλη 46].} καὶ κάλλος 
τῷ ἐν οὐρανῷ προσεοικός. νττ. 

καὶ τοὺς λίθου] Ἐυ86Ὁ. κ. τοὺς βου- 
νούς. βουνὸς νοσαθυϊαπι 46 χαον ϑ 00116 
νῸὶ τασιυϊο, βοαὰ σοοθπίϊουὶ 8 ἀθηγυτη, 
αϑἰἑαϊαπ), ΥὙ, Ψαίοκθη. δὰ Ἡοτσγοά, ἱν. 
158. Ρ. 851. Ἠξινρ. 

τήν τε λειότητα] Τἀυτὶ Ὠἷσ ΟἴΠΠ685 τε- 
λειότητα : βεὰ ἸΙδτοτασμα μἷς ἢ} Ρτοσϑυβ 
διιοίοσϊα8, Πεάϊ χυσά 5υκδῖῖ ΒΘ ΡΒ Άπι8, 
τήν τε λειότ. ἀρὶϊϑδίπνυτα ἢ, 1. πο ἰὰρ}- 
αἴδυβ τποάο, 56 πποπΠθὺ8 δἴζαια, βὶ αυϊ- 
ἄσπι πἰβ8 εἰ ἡ διαφάνεια σοπνεπῖδὲ εἰ τὰ 
χρώματα. (ἰοπίτα δὰ τὴν τελειότητα 
ΡΆγαπι αυδάτας αὐυοᾶὰ 5εαυϊαγ καλλίω, 
ρτθαῦδ ἴῃ ναϊραῖα βου ρίατα 46 ῬΙδίοηϊβ 
αυϊάσαν πιοτὸ ἀδϑὶ ἀθγδίασ νοσαϊδ ΤῈ : ΟΠ- 
πϑιη ἀδπῖηαθ ἀπθίζαιίοπδιν. (Ο}}1Ὲ βέδεδη 
ἡΠτὰ βδτάϊοσαιπ. Ἰαριάυτη ᾿ἰδβαριἀππιαὰθ 
εἰ σιπαγαράοτυτα τηθηΐῖο, δα οὐδέ ἑ ΒΌΓΒ 

. 130.. ταἴτ, ΜΠ Φ οὔτε τέλειον, ὈΡὶ Βούγὴο 
ὯΪ 46 τοθαβ ἴῃ πιατὶ παβοθηι δα, [πιὸ 

εἰ ἢ. 1, τελειότητα Ῥοβυΐϊββοῖ, αυἱ ροββθῖ 
ἀεῖμαε ᾧ. 5864. ἰπὲῖ, ἰἈπαυδπὶ σαιίβαηι Ἰυὰ 
αἴεσγ, ὅτι ἐκεῖνοι οὗ λίθοι καθαροί εἶσι, 
καὶ οὐ κατεδηδεσμένοι οὐδὲ διεφθαρμένοι ὃ 
Ουἱά δπΐπὶ αἰϊυά ἴπ 8 ἰαριἀϊθαβ ἡ τε- 
Ἀειότης εἰβὶ τὸ μὴ εἶναι κατεδηδεσμένα 
μηδὲ διεφθαρμένα) ῬΙατα πο8 ἀΐσοτθ ἴῃ 
γὰ 58 [15 ῬῸῚ 56 αρετία ΕἸΒΟ ΠΟΥ σοερη 8ῃ- 
Ὠοίαῆο, ηαἱ φιοὰᾶ ἀἰοεῖς, ΡἸαίοηϊ 8οπῖθθη- 
ἄυπι ἴαΐϊνβα τὴν λειότητά τε, πὸπ τήν 
τε λειότητα, αἰϊαὰ ἀἰϑοοτα 6κ αυδνὶ5 11- 
Ὀγοματῃ, 4008 εὐϊάϊ, ραρῖπδ ροϊυθγαδῖ, 
Ηεινν. 

λιθίδια τὰ ἀγαπώμενα]) ἀπ 5: Ῥτὲ- 
2 



ξϊ. Ν1}. 1138. 

1.111]. 

4660 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΕΣ, ὃ Ἀ ,ὔ )) Ἁ ;ὔ Ἀ »" ᾿ » δὲ 

ἐάσαιδας καὶ σμαράγδους καὶ πᾶντα τὰ τοιαυτα ἐκεῖ ὃὲε 
»- ᾿ “ , ΄ 

οὐδὲν δ᾽ τι οὐδ τοιοῦτον" εἶναι καὶ ἔτι τούτων κάλλιον.“ 
Ὕ ᾿ »-“Ὁ ’ 

[8. 187.] Τὸ δ᾽ αἴτιον φούτου εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι οἱ λίθοι 
 τ»λν 8 νι» δ», ὃ 7 ἠδὲ δ 6 ΄, 4 

καθαροί εἰσι καὶ οὐ κατεδηδεσμένοι οὐδὲ διεφθαρμενοι, ὡς 
ἈΝ εν "» ὅν 

περ οἱ ἐνθάδε, ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης, ὑπὸ τῶν δεῦρο 
͵ ῖ » Ἀ " Ν 

ξυνερῥυηκότων, ἃ καὶ λίθοις καὶ γῆν καὶ τοῖς ἄλλοις 
Ὶ - ᾽ Ἀ Ἃ 

ζώοις τε καὶ φυτοῖς αἰσχῆ τε καὶ νόσους παρέχει. τῆν δὲ 
“᾿ "“ Η ᾽; εἢ ιν “Ὁ 

γῆν αὐτὴν κεκοσμῆσθαι" τούτοις τεῖ ἅπασι' καὶ ἔτι χρυσῷ 
ἈΝ » ’ Ἀ -“ ΕΣ Ἔπὶ “Ὡ ΄ ἢ ἢ 

τε καὶ ἀργύρω καὶ τοῖς ἄλλοις αὐ τοῖς τοιουτοις. ἐκῷοι- 

Δ: τὴν τελειότητα ὃς.-- εἴη ᾧ5.-- οὐ ἜΛΠΟΕΗΠ, : μὴ "-.--ὐ τοιοῦτον Ο.--- 
ς κάλλιον Γ΄: καλλίω "-ς.---ἃ τοιούτυυς ΓῸ.--- εἰσὶ καθαροὶ ἽΞΤΙ.---ἰ ὑπὸ τῆς Γ.--- 
ξ καὶ τοῖς λίθοις ΓΔΦΟϑ εἴ τιρ 7{.-- καὶ τῇ γῆ ΓΔΦΟδ εἴ πιρ Ἅ{, οπὶ Ἐ.----ἰ τε ροϑβὲ 
ζώοις οπι ΓΌ.---) κεκοσμεῖσθαι 1.---λ τε οπὶ ἘΠῪ εἰ ρὲ 21.---Ξ]: πᾶσι ΛΟΕΗΙΙ,---ἰ ἂν 

ἐἰοβὲ, οατὲ, φιὶ πιαρηὶ αϑὲϊμιαπέμν, πθιρθ 
θθπιηθ, ῬΠΓΥ πἰσπυΒ Ρ. 188. Λιθάριον 
«πάνυ φυλάττου, λιθίδιον δὲ λέγε. ἽἼΠο. 
Μαρίδβιεν : Λιθίδιον λέγε, ἀλλὰ μὴ λιθά- 
ριον. Σάρδια Ξαηϊ ϑαγίίώ;, κοτηπιι οΟ]οτὶϑ 
τυ δτὶ ἕο ρϑ!αοϊάδο, τὰ ἀἸοίεΒ ἃ βαγάϊ- 
Ὀμ8, ζυγά ἴα υτθθ, οὐ) ἴῃ δρτο τεροσίβ 
Ῥυίπιο ἀϊςαπίατ, ν, Ρ]η, Ἡ, Ν, χχχυὶῖ, 7. 
Ἰάσπιδες βυπὶ ρεπιηθ αἰνθυβισοίογοβ, 
8 πὶ 81125 βὺπξέ ρΡΌΓρΡΟΓΘαΣ, Αἰ ἴδ5 σεοτοΪϊθε, 
8185 ν᾿ Πά 68, 81185 δϑτὶ βἰ πη} 68, ν, Ἐ]ὶπ. 
Η. Ν. χχχυ]. 8. Σμάραγδοι ϑαπὲὶ σΘιηπηεα 
τἰτ 85 τηδχΐὴθ ομμπίαπι, ν, Β]π, Η, 
Ν. χχχυῖϊ. ὅ. Οταπῖπο ἐς ἢ18, το] υῖ8- 
406, ραπημ)ῖ8, ργρίογ Ῥ] εἴτα οὲ ΤὮθο-: 
Ῥ ιγδϑίυτη ἀθ Γρια, Ρ. 217. Β!.δϑ8[}. εοτυπι- 
4.6 ἰπίεγρσοίθβ, σοῦ β0}1 ἀεθεὶ Βυιοιοδ- 
0.8, 4υἱ ρϑουϊδτθσα ᾿ἰργταμι ὧἦθ σοσηπηΐβ 
᾿ηραδ Τποοίκοδ οοπβοείρβιῖ, ΕἼΒΟΗ. 

οὐδὲν ὅ,τι οὐ] 8:15 ῥτὸ ὅ,τι μὴ Αὐυκ. 
Τυῦ. ᾿ἰοθαυς Ευβεῦρ. πο] βοή ρίαπι ὅτι- 
οῦν. Μέεμου, ρῥ. 74. ἢ. καὶ φὴς οὐδὲν 
αὐτῶν ὅ,τι οὐ σχῆμα εἶναι. Ῥιοίδᾳ. 8. 
37. ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν᾽ οὐχὶ ἀμωσ- 
γέπως μετέχειν αὐτῆς. Τμθείεί, δ. ΤΌ. 

ἐν οὐδένα ὅντιν᾽ οὐ τὰ μὲν αὑτὸν 
εἶσθαι τῶν ἄλλων σοφώτερον. ΟΥγτορ. 

ἡ. 4. 25, οὐδένα ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δακρύ- 
οντα ἀποστρέφεσθαι. Ουῖρρο Ἰοσυτίο ᾿ς 
οὐδὲν ὅ,τι οὐ π᾿ ὑπππιὶ αὐδ8ὶ νΟσΆ Βα Ϊπι 
σΟἷλι : σοπίτῃ μὴ νἷς Ροπιυῖεβθι Ρ]αΐο, ἐκεῖ 
δὲ οὐδὲν εἶναι ὅ,τι μὴ τοιοῦτον εἴη. εινν, 

καὶ ἔτι τούτων καλλίω] 8. ἐκεῖ εἶναι 
πάντα. δὶς τοϊεγαη ροίεβι ῃος καλλίω ; 
Ῥταβίδί ἰάτηθη κάλλιον, ἃ Εἰοΐπο τοῦ αϊ- 
ἴσπι : ἐἰξὲς πὐλιὶ 6586 φιοὰ πο αὶ δὲ αμξ 
εἰΐαπι ρμιϊογὶμα., ἩΕΙΝ. 

ᾧ. 137, κατεδηδεσμ.} ΗΒ δία : Κα- 
τεδηδεσμένων' καταβεβρωμένων, ἘιβοΝ. 

ὑπὸ τῶν δεῦρο] Πεϊοπάππι νἱάδίυν ὑπὸ, 
αυδηπαύδτα οὐππίθυβ ἴπ 11 15 ἐγδάἰτωπι, 
ἐχοορίο Ἐυϑερῖο, ᾳυὶ 6108 Ιοοο καὶ ργεε- 
ὑυοῖ, Υυττ. 

καὶ ὑπὺ τῶν δεῦρο] [ἃ ΕυδεΡ. Α ςε- 
(ετῖ8 ἰυτῖ5 ἀθνοβὲ καὶ, αποῦ ἐκιπεῦ δὰ 86- 
8 πὶ τοαυϊ τ, ααυπι ἀπ ο]]Πραηίυτ αφμα 
πεδιΐίαηιε εἰ ἀεν. ἃ. 138. εἶναι περὶ τὴν 
γῆν πολλὰ κοῖλα---εἰς ἃ ξυνεῤῥνηκέναι τὸ 
τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην καὶ τὸν ἀέρα. 
ῬΙδίομῖβ ἔογίδβθθ ἔμυεγαι ὑπό τε τῶν δ, 
τηοχ ΤῸ. ἐξερρυηκότων. Ηειν. 

τοῖς ἄλλοις ζώοις τε κι φΦ.7 5:1. οσὰπ 
ΕἸδοιογο ἱπίεσρυηχὶ, ϑαδ] δία ἰδηξῃ ρμοβὲ 
ἄλλοις αἰδιϊποίίοπο, ροβι πὰ μος ἄλλοις 
Ρυΐοῖ δἰἰαυΐβ δοάθπι πιοάο πο Ατϊβίορῃ. 
Ῥρο. 759. ὑπὲρ ὑμῶν (τῶν ᾿Αθηναίων) 
πολεμίζων ᾿Αντεῖχον ἀεὶ καὶ τῶν ἄλλων 
νήσων. Ἡδτούοί. ἴΐ. 80. Συμφέρονται δὲ 
καὶ τόδε ἄλλο Αἰγύπτιοι Ἑλλήνων μού- 
γοισι Λακεδαιμονίοισι---" τόδε μέντοι ἄλ- 
λοισι Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι συμφέρονται. 
Χοϑπορῆ. ΑΠ8Ρ, ᾿. ὅ. δ. οὐ γὰρ ἦν χόρτος 
οὐδὲ ἄλλο δένδρον οὐδέν. Ογτορ. νἱὶῖ. 8. 
7. καὶ βοῦς καὶ ἵππους εἶπε τούτῳ καὶ 
ἄλλα πρόβατα πολλὰ ἐλαύνειν. Νἰβὶ ἰδὲ 
πρόβατα νϑίετε 5Βἰρηϊοαΐα ουγυδνῖ8 ρ6- 
ποιὶβ Ῥδοογα ἀδβίρηεί, [1 γϑῖδ8 ῃ. 680, 
πολλῶν γὰρ ἀγαθῶν καὶ ἄλλων χρημάτων 
εὐπορήσειν, ἂθ1 ΠΘἰβκίυπη πος τδιῖο ἴδ- 
6 ΠΠτ,7, Οοτρ, 8. θ4. εὐδαιμονιζόμενος ὑπὸ 
τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων, υδὶ 
νἱά, δα βοηρία, οἵ οομῇ, ΒαΟΚΙ 8 ̓πὶ ΒΡ] δῖ, 
Τρ. Ρ. 140. Ηεινυὺ. 

ἅπασι) ΔΑυρ. πᾶσι. Μοχ ὧν τὰ ρῖὸ 
ὄντα Ἐμπ50Ρ. 1)εῖη ὑτὸ πανταχοῦ Τυῦ, 
Ἐυ5εΡ. 5΄οΡ. πολλαχοῦ. ἸΤιϊαὰ ᾳφαοαμς 
ΕἸοΐπὰ8 Ἔχ ργοβϑῖῖ, βεΓ 6 ΟπΊπ πὶ ἐεΥΥ αν. 
Ηξκιν, 
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-Ὁ᾿ Ἃ Ξ-: 7 ΕἾ γῇ γὰρ αὐτὰ πεφυκέναι, ὄντα πολλὰ πλήθει καὶ μεγάλα 
Ἁ " “-μ “μ ᾿ » χὰ , καὶ πανταχοῦ" τῆς. γῆς, ὥστε αὐτὴν ἰδεῖν εἰναι θέαμναν. 

, 7 " "“ 3 Ε “ εν ΕΣ εὐδαιμόνων θεατῶν. ζῶα δ᾽ ἐπ αὐτῆς εἰναι ἄλλα τεῖ 
Ἁ Ἁ ,ὔ Ἁ Ν " πολλὰ χαὶ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ" οἰκοῦντας, 

Ἁ Ν Ἁ Ἁ ’; ᾿ »“ 

τοὺς δὲ περὶ τὸν ἀέρω ὡς περὶ ἡμεῖς περὶ τὴν θάλατταν, 
ΝΟ νὉΔ 7 , ἢ λξ.ω Ν Ἁ - Ν τοὺς δὲ ἐν νήσοις ἃς περιρῥεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὐ- 

. λεν ᾽ “ " ὁ “ ὧν Τ λν ὁ , , σας" καὶ ἐνὶ λόγῳ, ὃ περὴ ἡμῖν τοῦ ὕδωρ καὶ" ἢ θάλαττά 
᾽ ᾿ ᾿ ,ὔ » »" Ν ᾿ ἐστι πρὸς τὴν ἡμετέρων γρείαν, τοῦτο ἐκεῖ" τὸν ἀέρα, ὃ δὲ 
ς-:-» διε "7 ᾽ 7 ᾽; ᾿ ἡμῖν ὁ ἀήρ, ἐκείνοις" τὸν αἰθέρα. ἃ. 138.] Τὰς δὲ 
ἢ Ε "“, - ΜΝ ’, ὡρὰς αὐτοῖς" κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους ἀνόσους 

Ἵ Ἀ ,ὔ Ἁ ΄ - Ἵ 7 τιν» εἰγοι καὶ χρόνον τὲ ζῆν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε καὶ ὄψει 

Δ.--ἰὶ͵ τοιούτοις ὁτὰ ᾿Γ Π.---Ὁ πανταχῇ 1,, πολλαχοῦ ἽΓ ΞΠΎ.---Ρ θέαν Γ'-- αὑτῆς 
Δς, αὐτῇ ἹΠΞΥ, αὐτὴν οεἰοτ,.--- ἅττα ᾧ.---" μεσογείᾳ Ἐπ.---ἰ περ οπὶ Γ.--- ὥσ- 
περ ΓΟ.--- καὶ ΓΌ.---ὐ ὕδωρ καὶ ΓΔΛΦΕΘΉΙΠ: ὕδωρ τε καὶ “-.---ὰ ἐκεῖνο μὲ Τὶ, 

οἷς 
ἐκείνοις σοττ Γ..---Ὁ "ὁ διὰ 4.---ὦ τοῦτο ἐκεῖ Ες.--- αὐτης Ἐ, αὐτῆς ἜΓΔΠΥΦΟΘ εἰ ρὲ 

θέαμα εὐδαιμόνων θεατῶν] Ἦωυς βρεοῖδι 
ῬΙοιίη. Ἐπη. ν, υἱ]ϊ. 4, ρ. 646. Β. πάντα 
γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐκεῖ, οἷον ἀγάλματα παρ᾽ 
αὐτῶν ἐνορώμενα ὥστε θέαμα εἶναι ὑπὲρ 
εὐδαιμόνων θεατῶν : ηὐειὰ ἤος Ἰοσὸ πἰβὶ 
Ἰορῖθ8θ, οετῖθ οορίίεββε ὑπερευδαιμόνων, 
δρρατεῖ ὁχ δοάδπι ποτηΐπε ᾿τοσαίο Ρ. 547. 
Β. Οηρεπ, δᾶάν. (δίβυπι {ϊϊ, ρ. 499, Ἐ. 
ὅσον ἐπὶ σοὶ, ὦ οὗτος, κούφαις ὑπάγονται 
ἐλπίσι καὶ οἷ τὸν Πυθαγόρου καὶ Πλάτω- 
νος παραδεξάμενοι περὶ ψυχῆς λόγον, πε- 
φυκυίας ἀναβαίνειν ἐπὶ τὴν ἁψίδα τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἐν τῷ ὑπερουρανίῳ τόπῳ θεω- 
“κε τὰ τῶν εὐδαιμόνων θεατῶν θεάματα. 

πὶ 815 τοίοσυπέυν δὰ Ῥμεάπιη ρ. 845. Α. 
Β. ἁψίδα τοῦ οὐρανοῦ, εἰ ὑπερουρανίῳ τό- 
πῳ' αυοὰ 810] οδίθπάδπιιβ, ἮΝ ΎΤΤ, 

ξῶα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇϑ] Αὐρ. ἐπ᾽ αὐτήν. 
Ταῦ. ξῶά τ᾽ ἐπ᾿ αὐτῇ. ξ. 184. ἡμᾶς οὖν --- 
οἴεσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν. 8. 188. 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ οὐρανῷ ὄντα. Ἠξειν, 

μεσογείᾳ] ΔΛυρ. εἰ 519}, μεσογαίᾳ, αἱ 
ΤΗυοσγὰ. 1, 120. ρτὸ τὴν μεσόγειαν ἴῃ 
Οοὰ. 5ξοτίρίαηι ἔυϊξ τὴν μεσόγαιαν. Αἷἴ- 
486 5. Χεπορἢ, δ] Π6π, υἱϊ. 1. 8. ἐν με- 
σογαίᾳ, ᾿ομίτα ἷν, 7. 1. ἐν μεσογείᾳ. 
Αὐδ. ν, 10. 19. οὶ διὰ μεσογαίας, 16 πὶ 
νἱ. 2. ὅδ. εἰς μεσόγαιαν. Ῥιείυϊ: νυ]σαΐα πη 
ῬΓΟΡΊΟΥ 5: π}}} 16 βαθύγειος, λεπτόγειος, 
μελάγγειοΞ. ιν». 

ὥσπερ ἡμεῖς} ὅ0. οἰκοῦμεν, αυοὰ ἔδοῖα 
5 δυάϊυν, πεὸ σοτραπάππι ἡμᾶς. Α΄- 
δβίορ, ἤδη. 303, Ἔξεστι δ᾽, ὥσπερ Ἡγέ- 
λόχος, ἡμῖν λέγειν. Οὐοτρ. 8. 80, Οὐδὲν 
οἶμαι τοσοῦτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον 

δόξα ψευδὴς (5ς. ἐστὶ), περὶ ὧν τυγχάνει 
νῦν ἡμῖν ὃ λόγος ὧν, υὐϊ ποταϊπδένυτη 
ΠΙΗΪ6 ἃ πὶ ἰδπίδίυτη νἱησδ᾽οανὶε Θοδροῦ, 
Μεῖος, ρ. 126, Τθοπιοβίῃ, ἴῃ Μ|ὰ, ᾿. 837. 
ϑρα! 4. ἐχρῆν αὐτὸν----τὰ ὄντα ἀναλίσ- 
κοντα, ὥσπερ ἐγὼ, οὕτω μὲν ἀφαιρεῖσθαι 
᾿τὴν νίκην, ὈὈὶ 5οτῖδ] ροιις κἀμὲ, αὐ Βορἢ. 
(Ὁ. 6. 868. τοίγαρ σὲ--Ξ Ἥλιος δοίη βίον 
Τοιοῦτον οἷον κ' ἄναί ποτε. ἤξιν Ὁ». 

τὸ ὕδωρ καὶ ἡ θάλ.} [πὰ Ἑάά. μοβὶ ὕδωρ 
ἐπέογροσίίυτα τε ΠΟ δἃρποβοῦπῖ ἀυρ. εἴ 
Τυῦ. πεηὰς ἐχρτγεβδὶε ΕἸἰοίηυβ. [Ιίδαυθ 
ε)εοῖ, Ηξινν. 

τοῦτο ἐκείνοις τὸν ἀ.1 [8 Αὐρ, ΤυΡ, 
Β48, ὥ. [υπάδ Βίρρῃ. ὕτὸ στ, ἰδοῖ,7 δὲ 
δίοθ, υϊρο ἐκεῖ, Ῥοβὲ ποὺ ἐκείνοις 
ἰηίθγο  ἀϊ888 βυβρίοου εἶναι, φυοά ἀυτιίοῖ 
ξογία οπηίβδυση, Η ΒΙΝῸ. 

ᾧ. 138, τὰς δὲ ὥρας αὐτοῖς] Τοῦ, αὐ- 
τῇς (30. τῆς γῆ) αἱ δηίε ξῶα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ9 
εἶν. {|ὰὰ ἴαπιθη εἰ Εἰοϊηυ ἰΘρὶξ νεσίθῃ9 
αρμὰ ξο08; τιθηθ οεπάοτα ἀθραῖ βίδιἑππ 
Ροβὲ αὐτοῖς ΠΠάταια ἀοὶπάς ἐκείνους, ῬΤΟ- 
δρ. δ. ὅ. ἂν αὐτῷ διδῷς ἀργυρίον καὶ 
πείθῃς ἐκεῖνον, ποιήσει καὶ σὲ σοφόν. 
Ἐπ Πγρἢτ, Ρ. 14. Ὁ). ἀλλά μοι λέξον, τίς 
αὕτη ἡ ὑπηρεσία ἐστὶ τοῖς θεοῖς. εἶν 
τε φὴς αὐτοὺς καὶ διδόναι ἐκείνοις ; ΧαΘ- 
πορὴ. Μ6πι. ἷν. 1. 1. καὶ τὸ ἐκείνου μεμ- 
νῆσθαι μὴ παρόντος οὗ μικρὰ ὠφελεῖ τοὺς 
εἰωθότας τε αὐτῷ συνεῖναι καὶ ἀποδεχο- 
μένους ἐκεῖνον. ἨΕΙΚΡΌ. 

χρόνον τε ξῇν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε 
ΟἸγπιριοάοταβ Οοά, ἱ. Ῥ. 156. Ὅτι, 
μακραίωνες, φθαρτοὶ αὐτῶν οἷ χιτῶνες" εἰ 



1:1. ἢ}, 114. 

ᾷ. 68. ὙΥ, 
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καὶ ἀκοῇ καὶ φρονήσει καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν" 

ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ ἀποστάσει ἣ περ ἀῆρ τε ὕδατος ἀφε- 

στηχε καὶ αἰθὴρ ἀέρος πρὸς καθαρότητα." καὶ δὴ καὶ θεῶν 

ἕδη τε χαὶ ἱερὰ αὐτοῖς" εἶναι, ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς 

εἶναι, καὶ φήμας τεῖ καὶ μαντείας καὶ αἰσθήσεις τῶν θεῶν 

καὶ τοιαύτας ξυνουσίας γίγνεσθαι, αὐτοῖς πρὸς αὐτούς- 

καὶ τόν γεῖ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶσθαι" ὑπ᾿ 

αὐτῶν! οἷα τυγχάνει ὄντα, καὶ τὴν ἀλλῆὴν εὐδαιμονίαν τού- 

χων ἀκόλουθον εἶναι. καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πε- 

φυκέναι καὶ" τὰ περὶ τὴν" γῆν" σόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ" εἰναι 

χὰ ἡμῖν Δ.---ς καθαριότητα Ὁ εἴ γτ Γ.---ὦ ἔδη ΛΟΕΗῚ], οἵ γρ Ξ, τεμένη Γ: ἴῃ Ο 
ἰδουπᾶ ; ἄλση "-ς.---" αὐτοῖς καὶ ἱερά ΓΟ.---ἰ τινας 1.--- ξυνουσίας ἌΞΥ.---" τε ΞΎ, 
οἷν. ΓΟ 8.---ἰ θεωρεῖσθαι ΓΔΦΟ εἰ πηρ 2, θεωρῆσθαι 5.---) αὐτὸν Δ.---Κ τούτων τὐὰ Ἃ 
ΓΔΞΠΥΦΟ9.---ἰ δὴ πὶ Γ.--ῖν καὶ ὁπ (᾽.--οῦ τὴν ὁπὶ Τ΄--τὸ ἐν αὐτῇ οπι Ἐ.---ν αὐτῶν 

δὲ τοῦτο, καὶ χρεία τροφῆς" ταύτην οὖν 
οἱ ἐκεῖ παρέχονται κάρποι, μέσοι ὄντες 
τὴν φύσιν τῶν τε ἐνθάδε καὶ τῶν οὐρα- 
γίων, οὖς αἱ “Ἑσπερίδες ὀρέγουσι τοῖς εἰς 
πέρας ἐλθοῦσι τῆς ὅλης γενέσεω:" ὅτι δὲ 
δεῖ τι καὶ ὅλον γένος ἀνθρώπων εἶναι οὕτω 
τρεφόμενον, δηλοῖ καὶ ὃ τῇδε ταῖς ὑλικαῖς 
(ἰερε ἡλιακαῖς) ἀκτῖσι μόναις τρεφόμενος" 
ὃν ἱστόρησεν ᾿Αριστοτέλης ἰδὼν αὐτός. 
υττ. 

καὶ ὀσφρήσει] Τΐος 'π᾿ ὕπὸ ΤΘρΘΓΠῚ ΠῚ 
Αὐρ. δηΐθροβα! ἰλπηθὴ να]ραίο καὶ φρο- 
νήσει, χισπι ἱπρθπὶ Ὀτρβίδηεἶδπὶ πὸπ 
88 ἰδπι ΟὈΪΙΟΥ ὑπὸ νόγθο πιοπηογϑββοέ 
Ῥ]αῖο, πθὸ ροβὲ φρονήσεως τηδῃ!]οΠθῚη 
δἀαίαϊδοοε μος καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις. 
Νιιπης δα εἴ8 "8 β' ρα! οαπίυτ ρἐϑέιϑ ἐαο- 

6. Ηξινν. 
θεῶν ἕδη] [τὰ ὕτὸ νυ]ραῖο ἄλση ΑὉρ. 

εἱ Ῥατ, {Π|Ὥια αυὰπῃ ΡῈΓ 86 δρίϊι5 δβὶ 
ὃν, 1.. ἐυστὴ ἰαπαύδιι ῬΊ] ἰοτπβ γος Ό] Πα 
Αἰοσίν ἃ Τίτησθο, ἴῃ ποβίγὶβ δυιΐοιη Ἐ]8- 
1ΟὨΪΒ ΘΧΘΤΉΡΙ ΩΤ 5. πὸπ Αἰ 858 ΤΟ ΡΟ ΠΤ, 
Νν. Ἀυδμηκ. δὰ Τίπι, Ρ. 93. Ἡμυΐὶς Ἰρίωτ 
5θάδιη 5051 τοδί ΐπη5, ἔδη αυΐθηι ἢ, 1], 
βυηῃΐ ἐδηιρία οἰπι δέαξι δ, ἱερὰ ἰοοα φικυὶβ 
ϑαογαίΐα, αἱ τεμένη οἱ ἄλση. ΠΕΙ͂Ν. 

οἰκήτας} Λυρ. οἰκηταί. ΕἼΒοΗ. 
ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς εἶναι, κι 

τ. Δ. 1. φιῖδηβ τεύογα ᾿ιιὺὶ! αἰον 65 6886 
(608, δὲ τόσες ογαρμίαῃμο οὲ υἰδίοπος ἀδο- 
τῆι, ΘΟΥΡΟΥῚ5 βεηδῖθιι8 ρογοορέαβ. )60- 
ΤῊ πὶ ῬΓαβΘηςτη τῷ ὄντι σοσποϑοὶ, ΠΟῚ, 
ας Δρινὰ ΠοΙλΐπο5 Ἰηΐοτιοτῖ5 Τόστερ, ορβου- 
τήοσῖθιιβ ἐπα !ς 5: να]οι εἷς νὴβ ἀἰοιοπ!Β τῷ 
ὄντι βαρτὰ δὰ ἃ, 12, ὀχρ)]οῖία : οἱ φήμης, 
ΒΙΡ], ὑπτ, μᾶγε, ἴχ. ρ. ὅν, δ] ποίδν ἸΠηῚ5 

πππο Ἰοοῦπι ἃ ῬΠ ] οεἰγαῖο οα ργθϑβῦτη 6550 
Ηοτοῖς. Ρ. 600. θεούς τε γὰρ, ὧν ὄπαδοί 
εἰσι, γινώσκουσι τότε, οὐκ ἀγάλματα θε- 
ραπεύουσαι καὶ ὑπονοίας, ἀλλὰ ξυνουσίας 
φανερὰς πρὸς αὐτοὺς ποιούμεναι : ἴος ετἴδὶ 
αυοα ὙΊτρι 5 ἀἰχλς, σέγα8 απάῖτε εἰ τεύ- 
(εν τορῦϑ. Μή υττ. 

καὶ αἰσθήσεις τῶν θεῶν] αἰσθήσεις τοςίθ 
ἘΠΒΟΠΕΤΟΒ δὲ εἶβα οἱ βομεπία ἱγαχῖτ, αυσπι 
Αἱ Βοσι  θῈ5 νἹρη απεῖθι5 ἀοτι θη θαβνα 
ἈρΡδσοαπί. ὅθ Ῥεγρϑγβτῃ ἰάδθσῃ αὐτοῖς 
ἀφ ἀϊῖ5 εορὶϊ, πρὸς αὐτοὺς 46 ποπιϊη! 08. 
ΒΟ σδὲ ναϊρὸ ροβί θεῶν οοοπ ρΡομπαπηΐ, 
αυαπὶ ἰλτθεπ δοσυβαιϊνὶ Ηἱ καὶ 
καὶ τοιαύτας συνουσίας πιληϊΐεβίο δὰ 5664. 
γίγνεσθαι ροτιυϊπεληῖ, αὐτοῖς ἰρίτατ ἐς 
ποπιϊηῖδιιβ ἀοςσὶρίαπάσμ, αὐτοὺς ἀς αΐ8. 
Ηεικνν. 

τούτων ἄκολ.] τούτων ἴος δοσεβδὶξ ἃ 
Τυῦ. εἰ ΕἸοῖπο : ξεένγβ ἐπ τεῦν8 δεαξίξι- 
αἴηοηι δ08 ἢ ἐδ τοι σοηρύμαηπε Ῥοϑϑία τε. 
Ηεινν. 

καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυ- 
κέναι] ΕἸ ἰοίαπι φιϊάφηιν ἐεγγαπι ἐι7ιι8- 
φιυαὲ παίων ἐ856. Πὺ 46 {ΠΡὺΒ ἀϊσαη- 
ἴὰγ ρατγιῖυ8, αυΐθι8 τοΐλτῃ ἔεγγᾶπη ςοη- 
βίδγο ἀϊχογαῖ, Βυ ροτα, πιθάϊα, ἱπίθγα : βοὰ 
τη ϊαη), δ πὶ ΠῸΒ ΠΟΤΩΪΠ 68. ἱποο  ηλιι8, 
Βγονὶίογ πιθιηογαῖ : σεοίογαβ ἀ4ἀθ πα υβίτὶα 
οἱ σορίοβο ἀεβοδιῖ, ἘΠ πδοΐθπας. αϊ- 
ἄύπι ἀθ βαροσγα, αυδπὶ βοὶΐα 58Π6 βρϑοῖὶδ 
οἱ βυανὶ, πο ποὺ ν ΓΒ ΘΓ ᾿ἴΟΥΠΙ ἢ - 
νἱῖ ; δχοορίο, φυοὰ τπαϊογίδαν 6}8. ἐοστῖ 
σΟΥΡΟΠ ΠΩ 06 ἈΠΙπηδ ἴα! ἃς βιϊγρίυ πὶ ΟΠ 
αἀεἤπῖνίξ, οἱ εἰς οδπὶ ρϑγίοπι ργορογέϊοιἑβ 
νδοῦδπι ΤῸ οἷς : αὐυδπὶ ῬδΓίδπ) 5], οἵ 
ορογσίυϊί, οἰ ἀϊοσγοπι, ν. ον ἀσυδπι νουΪ δ, 
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κωτὰ τὰ ἐγκοιλα αὐτῆς κύκλῳ περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς 
μὲν βαθυτέρους καὶ ἀναπεπταμόένους μᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς 

οἰκοῦμεν, σοὺς δὲ βαϑθυτέρους ὄντας τὺ χάσμω αὑτῶν 

ἔλαττον ἔχειν σου παρ ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ οὑς καὶ βρα- 
χυτέρους σῷ" βάθει τοῦ ἐνθάδε εἶναι: καὶ “λατυτέρους. 

εοἂ, ΤΟδίηρ. : πιϑὶ σαπὶ ς αὐτοὺς.--- οὗ ἘΗῚ7,.-- τῷ, «πλατυτέρους ΟΤὴ 3.---Ὁ. ὑπὸ 

Πα δοπβοηυοτδίων, υἢ ἢ 888 ρταν δία 
ἀϑότβιτῃ Ἰαθοσεΐατ, Βεὰ δα ἸἸσεπίϊᾷ πὶγ- 
«πΐσ βοήοηὶ σοποοάδίασ, ϑϑαυϊίαῦ ἰπ- 
ἔεγρα ἴδυττ οἱ Οτοὶ ᾿ππιδρῸ ποῖ πηοῦο {τι 5}8 
δὲ ποτ δ, βἀ δἱ παιταϊίοπμε αυδίαου νατὶθ 
᾿Δοπῆαπι δυνίοτγοτῃ ᾿ξ ἀπυρ!οἰξα δὸ ἀπῇ- 
οἾ 15, αὐ Θδπι, 51 πἰ ἢ} }} τυγῦδϑβοπε Πἰργαὶ, 
ἴδπιδη ᾿ρ58 τοὶ σοηἤοτα 0 Τρ ρηδπδτ 

- Βαρθθαῖ, Θυδξπὶ ποίαν ΑἸϑίοί, ΝΙοίθο- 
τοϊοσ, ᾿. 2, οἱ αὶ Ἐογβέθσο οἰϊβέυβ, πο 
ΒΟΡῚΒ Ῥγροίετηϊἰοπάυβ: Τὸ δ᾽ ἐν τῷ Φαί- 
δωνι γεγραμμένον περί τε τῶν ποταμῶν 
καὶ τῆς θαλάττης, ἀδύνατόν ἐστι. Λέγε- 
ται γὰρ ὡς ἅπαντα μὲν εἰς ἀλλήλα συν- 
τέτρηται ὑπὸ γῆν" ἀρχὴ δὲ πάντων εἴη καὶ 
πηγὴ τῶν ὑδάτων ὃ καλούμενος Τάρταρος 
περὶ τὸ μέσον ὕδατός τι πλῆθος, ἐξ οὗ τὰ 
ῥέοντα καὶ τὰ μὴ ῥέοντα ἀναδίδωσι πάντα" 
τὴν δὲ ἐπίῤῥυσιν ποιεῖν ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν 
ῥευμάτων διὰ τὸ σαλεύειν ἀεὶ τὸ πρῶτον 
καὶ τὴν ἀρχήν" οὐκ ἔχειν γὰρ ἕδραν, ἀλλ᾽ 
ἀεὶ περὶ τὸ μέσον εἱλεῖσθαι" κινούμενον δ᾽ 
ἀεὶ ἄνω καὶ κάτω ποιεῖν τὴν ἐπίχυσιν τοῖς 
ῥεύμασι' τὰ δὲ πολλαχοῦ μὲν λιμνάζειν, 
οἷαν καὶ τὴν παρ᾽ ἡμῖν εἶναι θάλασσαν" 
πάντα δὲ πάλιν κύκλῳ περιάγειν εἰς τὴν 
ἀρχὴν, ὅθεν ἤρξατο ῥεῖν" πολλὰ μὲν καὶ 
κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, τὰ δὲ καὶ κατ᾽ 
ἀντίκρυ τῇ θέσει τῆς ἐκροῆς' οἷον εἰ ῥεῖν 
ἤρξατο κάτωθεν, ἄνωθεν εἰσβάλλειν" εἶναι 
δὲ μέχρι τοῦ μέσου τὴν κάθεσιν" τὸ γὰρ 
λοιπὸν πρὸς ἄναντες ἤδη πᾶσιν εἶναι τὴν 
φοράν' τοὺς δὲ χυμοὺς καὶ τὰς χρόας 
ἔχειν τὸ ὕδωρ, δι᾽ ὧν ἂν τύχωσι ῥέοντα 
“γῆς. Συμβαίνει δὲ τοὺς ποταμοὺς ῥεῖν 
οὐκ ἐπὶ ταντὸν ἀεὶ κατὰ τὸν λόγον τοῦ- 
τον" ἐπεὶ γὰρ εἰς τὸ μέσον εἰσρέουσιν, ἀφ᾽ 
οὗπερ ἐκρέουσιν, οὐδὲν μᾶλλον ῥεύσονται 
κάτωθεν ἢ ἄνωθεν: ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὁπότερ᾽ ἂν 
ῥέψῃ κυμαίνων, ὁ Τάρταρος, καίτοι τούτου 
συμβαίνοντος γένοιτ᾽ ἂν τὸ λεγόμενον 
ἄνω ποταμῶν" ὅπερ ἀδύνατον. Ἔτι τὸ 
γιγνόμενον (ἴ, καταγόμενον) ὕδωρ καὶ τὸ 
πάλιν ἀναγόμενον πόθεν ἔσται; τοῦτο 
γὰρ ἐξαίρειν ({. ἔξω ῥεῖν) ὅλον ἀναγκαῖον, 
εἴπερ ἀεὶ σώζεται τὸ ἶσον. ΔΛὰ αμεπὶ 
Ἰοσιπι δα μι θηςᾷ ἢ βυπὲ σοιπιθη τα νοία- 
ται ἐπέθγργθίαην, ΑἸθχαπατὶ Αι ρητοῦϊε, ἴπ 
Απρίσι, Μείροτ, 1], Ρ.. 95. Α. Β,. εἰ ΟἸ γιη- 

Ρἱοάοη ἢ. Ρ. 83, σορίοβίοτθβ 1}, χυδπν 
αὶ ἃ τοὶ 8 ἷσ στοροπαηζατ, τι. 

τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι---πλατυτέρους 
Πα σϑίρσυμτιγ δὰ ποβίγ, τηϑᾶϊε ΤῸΓ- 
τῶ, ΒΌΠΟΥ οἴαπι : ἧπ φὰδ ἰοἵᾶ τυ τ88 6886 
σαν ϊαῖοβ, ἔγκοιλα, Ἰδσυη88, ᾿. 6. ΠΠΒΤῚΒ ; 
Θαβϑηπθ αὐδύτορ! οἱ τπαρτάζυ ἀπ 8 νδυῖθ- 
ἰδίδ : νοὶ Ἰδίζογθβ δὲ ργοΐαπάϊουθϑ, αυᾶστα 
1]ὰἀ ϑρδιϊυτη, ἴθ ποὺ ποὸ5 διδΡ᾽ἴαπτιβ, 
ηυοΐ εδδβὲ τῆδσ8 80 Ἡθγου 615 ΟΟἰ απιηΐβ δὰ 
Ῥμββίάθια : σϑὶ πηιρυθβίοτθθ δὲ Ῥγοΐυῃ- 
ἀΐοτοβ : νοὶ σοπέγα, ἰδέϊογθβ δὲ τοὶ 8 ὕγο- 
ἔαμάαβ, 1. 6. Ὀγθνίοτθα, βραχυτέρους" 
ααδτίαπι ΟΠ 8, Ὀτὸν 6 οἱ δυρυβίοτα, οχηδ- 
δι 1η ὁδί, Εἰ χαϊπέὰπ) ροίοτδὲ δἀαϊ, Ἰαϊΐ- 
ταάϊπο οἱ φῥτοξαπάϊτδίθ ταιαίθ ποϑέγο 
πηᾶτῖ, Ουδίπον δήθ αυοῆθθ δρηονϊῇ, 
δὲ ξογίαϑβε ἰπ θχθιιρ!ο δὰ δαθαϊξ ΟἸ γτα- 
Ρἱοάογιυβ Οοἀ, 1. ρΡ. 157. “Ὅτι ἀπὸ τῶν 
ἄκρων εἰς τὰ μέσα αὐτῆς καταβὰς ὃ λό- 
γος, τετραχῇ διεῖλε τὰς κοίλας οἰκήσει 
τὰς μὲν γὰρ εἶναι βαθείας καὶ στενάς" τὰ 
δὲ κατὰ διάμετρον (). 6. δοπίγα) εὑρείας 
τε καὶ ἐπιπολαίους" τὰς δὲ ἐπιπολαίους 
καὶ στενάξ" τὰς δὲ καὶ βαθείας τε καὶ 
εὐρείας---. (Οἰίογυην ἴῃ ἰδ Ῥατίθ, τοὺς 
δὲ βαθυτέρους ὄντας, τὸ χάσμα αὐτοὺς 
ἔλαττον ἔχειν τοῦ παρ' ἡμῖν τόπου" ποη 
δβὲ ορὺβ πιαϊαίΐοπθ, βοα αὐτοὺς αἱ αθυπ- 
ἀπη8 δοοὶρίθπάμτη. Ἐπὶ πῖσ ἀϑι8 Ατιὶ- 
οογάπι: ν, 6. ῬΙδίοπὶθ 1,2 ρ. 111. ῥ. 594. 
6. τοῖς μὲν γεγονόσι περὶ παίδευσιν δε- 
δομένον ἀκούειν ἦν αὐτοῖς μετὰ σιγῆς διὰ 
τέλους. Χεαπορὶν. Ουτορ. ἱ. 8. 13. πει- 
ράσομαι τῷ πάππῳ, ἀγαθῶν ἱππέων κρά- 
τιστὺυς ὧν ἱππεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ. ῬΙὰ- 
ἰλγοῖ. Ῥτοίδοι. ψιπ, Ρ. 80. Ο, βαπηῖ, 
ΡῬχβοορί. Ρ. 181. Β, νττ. 

ἀναπεπταμένου:] [1 6. μαΐξεηξίογεξ. 
Ῥαϊοῆγε πος σοῦθοὸ υἱὐπιγ Χεπορῆ, Μὸ- 
τποτ. 1, ἴἴ, 1. 22, ὧδ Θο}}}8 βαρτγα ππράαχη 
Ῥαίοηηθυβ Ὑ Οἰυρίδεῖθ, Ηουμετηβ μαθδὲ 
πύλας πεπταμένας, αἱ οἱ Χοπορῇ. Ογτορ. 
ν. Ρ. 96. [μϑιπεὶ. ΟἸδυά. ἀ6 Ἐ, Ῥτος. ἐς 
147. " τοβιιρὶ παΐοβ ροβίθϑ᾽ νοσδΐ, δὰ α. ]. 
τἱά, Οδβη. Οὐττι.. 

τὺ χάσμα αὑτῶν] δ5΄᾽΄ο Οοἀ, Ταῦ. πἰρὶ 
αυοά ᾿θὶ βοαρίυπι αὐτῶν. Ψαυΐρο αὐτοὺς, 
αὐοά ἴζτα ριορίπηιαπι ρτεορτοδεο τοὺφ δὲ 
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[8. 199. Τούτους δὲ πάντας ὑπὸ γῆν" εἰς ἀλλήλους 

συντετρῆσθαί τε πολλαγῇ, καὶ κατὰ" στενώτερα καὶ εὖ- 

ρύτερα," καὶ διεξόδους ἔχειν, ἦ" πολὺ μὲν ὕδωρ ῥεῖν ἐξ 

ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους" ὡς περ εἰς κρατῆρας, καὶ" ἀε- 

γάων" ποταμῶν ἀμήχανα μεγέθη ὑπὸ τὴν γῆν, καὶ θερμῶν 

ὑδάτων καὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς μεγάλους πο- 
ταμούς, πολλοὺς" δὲ" ὑγροῦ πηλοῦ, καὶ καθαρωτέρου“ καὶ 
βορβο ὡδεστέρου, ὡς περ ἐν Σικελίᾳ οἱ πρὸ" φοῦ ῥύακος 

“ , Ἢ ,Ν ει - Ἃ Ν 
πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ ρύαξ' ὧν δὴ καὶ" 

τὴν γῆν Δ.---ἰ κατὰ τὰ ΓΌ.---" καὶ εὐρύτερα οπι Δ.---ἴ ἧ...ἢ Δ.-ὴῖ ἄλλους ΓΟ.--- 
χ ἘΣῪ οἵ οοὺτ 71.---Ἰ ἀενέων 5.--- τε ΓᾺ εἴ τηρ 2(.---ὃ πολλούς τε Δ.---" πολλοῦ ΡΥ 
Ἑ..---ε καθαρωτάτονυ Ο.---ὁ ὥσπερ οἷ ἐν ΛΟΕΗΙ],.---ὸ ὑπὸ Γ.---ἰ πηλοῦ πολλοῦ Φε.-- 

ταοϊεβῖς τοάδυπᾶδί, αυοοίτοα Βιθριδηυϑ 
σρὨ)θο δὶ ὄντας, καὶ τὸ χάσμα. ἤεινν. 

δ. 139, τούτους δὲ πάντας ὑπὸ γῆν] 
ως. οἸππῖα ἴοσα 8μὺ ἰόγγα ἰΐα ρμεγογαΐξα 
4886, ιιἰὸ αὖ αἰξετο ἐπ αἰέετην τιϑαΐι8 μα- 
ἐεαπί, εἴ ἀαπριδιϊογὶδμβ οἰ ἰαξϊογνιι8 70- 
τανμεπὶδια. ἘΧΡΙ ’σαΐ ΡτΟρίεσ ρδινθγβᾶπι 
ΕἸβοινο ἱπίοσργείδιϊοπεια, [π Πἷ8 καὶ 
κατὰ στενότερα οἰεραπίυβ, ορίποτ, καὶ 
αθοββοῖ ; στερότερα ϑυίειῃ ἐμ μὴ Ἰανλεῖϑ 
ἸΙθυῖθ οὐπηΐθυβ πιυΐδτο σὰπὶ ΕἼΒΟΠεῖο ἴῃ 
στενώτερα, αυδηηνβ 6. α. ἴῃ Ἔ μη. ρ. θ6. 
1). οἀλίμαιν ἰερδίυγ στενώτεραι. ἘοτΒδη 
μαροι Ιοπίοα ἔοπη (οτγοάοε, 1]. 8.) βοτῖ- 
ὁπόσπι στεινότερα. ὥῤο110]. δὰ Χυύπορᾷ, 

Ἀπδῦ. 11. 4. 10, ἴθ τῆᾶτρ, Οοὰ, Οὐ, 
στενώτερον κοινῶς. στεινότερον κατὰ τὸν 
κανόνα τὸν καθόλου γραπτέον" ἀναλόγως 
καὶ. τὸ ξεινότερον καὶ ξενώτερον. Ἐγπι, 
Μ.". 216. τὰ διὰ τοῦ οτερος καὶ οτατο»--- 
εἰ μὲν ἔχει τὴν πρὸ αὐτοῦ συλλαβὴν 
μακρὰν, διὰ τοῦ ο μικροῦ γράφεται---εἰ δὲ 
βραχεῖαν, διὰ τοῦ ὦ μεγάλου, οἷον νεώ- 
τερος, σοφώτερος" πλὴν τοῦ στενότατος 
καὶ κενότατος, ἅπερ φησὶν ἀπὸ τοῦ στεῖ- 
γος καὶ κεῖνος γεγονέναι. ΤῈ Ὁ]115 Βορ- 
τοχῖθιιΒ ἢ στ αρίαυθ ἔδυ ἱπέθγ στενότερος 
οἱ στενώτερος διυοίυδπξ,----ΜῸχ Ῥτὸ ἀεν- 
γάων 50Υρ8ὶ ἀενάων, ἀενάος ἀρυὰ Ριπάε- 
ταῖν, Ἑαυγρίάθτη, Αὐβίορμδηθια. υὐὶν 8 
ἔεσε Ὑ61 βοτιρίυτμα ἴῃ ΠΡ γβ, νϑὶ τποίτο 
Ῥοβίυϊδηίθ βου θπάυτη. ΗΈΙΝ ἢ. 

κρατῇρα:}] Υ̓͂οΒβεϊηρ, δὰ Τ)]οάοτ. ν. 
4. 0] αἸοϊζυΣ ὕοτοβ ἴδοθβ δοσθηαἶβ86 ἐμ 
τῶν. κατὰ τὴν Αἴτνην κρατήρων, 1. 6. 118 
Ἰχηΐθυβ, αυὶ εχ “τη: νουτίοα δγυταραπηΐ, 
οἰορδηΐοσ 1] υβίγδί τοὺς κρατῆρας οχ ΟἼΘΕΙ, 
 οιτ. ἰν. 49. οἱ Τιοτρῆο, νἱ. 701. ἀδ 
“Ἔϊμ : "Τὰ δυπτηο βιπὶ νοπιϊροπὶ οΥΆ- 
ἰογεβ, ἢ ̓ρβὶ Νοπηπι ἰδηξ, πΠ05 αυ85 δαςοα 

ΡεΠιϊδοταυ οἱ οτϑ᾿ Οὐττι.. 
πυ υς ποταμοὺ:] Τϑδοίετυθ 

εχ ΤΠποοδοτείο γαῖ (Ρ. 310.) Ρ]ίοπετν 
Πο8 ανίοβ 'σπθὸς 6 νβίρυβ ἀἰϊνὶπὶθ ἀ6- 
Βυχηβῖβθθ, νοὶ Ὁ δηῖ6]. ν, οίαϊςδεὶ 
οἱ Ιδυάδτο Αροςβὶ. χχ, 14.156. Θουτι. 

ἐν Σικελίᾳ] Λυφ. οἱ ἐν Σικ. Ἐσάθιι 
μιέδο τποᾶο δα]υποίβ αυὺο ᾧ. 67. συμπεσὸν 
γὰρ τὸ σῶμα καὶ ταριχευθὲν, ὥσπερ οἷ ἐν 
Αἰγύπτῳ ταριχευθέντες, ὀλίγου ὅλον μένει 
---χρόνον. δ. 81. Μὴ γενώμεθα---μισολό- 
γοι, ὥσπερ οἱ μισάνθρωποι γιγνόμενοι. ξ. 
140.---τὰ ῥεύματα εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ 
αὐτὰ, ὥσπερ οἱ ἐπαντλοῦντε5.--- ῥύαξ ἢπ- 
δπίυπι εβὶ εἸαὰ ἰχαείδοϊοτυμπι Ἰαριάστω 
ἐριίΐβαυθ δχ σγαίουίθι5  ἴπ 65 ῬΤΟΓΌΤΩΡΘ ΗΒ 
δέ βῃ)θοίοβ δἀυτδθηβ ολτηροβ. Ἦος 8α- 
οπίυπ) ἴῃ πα ρτορτὶο ῥύαξ ἀϊςίυτω 
Ἀϊοά, 8. χὶν, 59. τῶν 
τὴν θάλατταν τόπων ὑπὸ τοῦ καλουμένου 
ῥύακος ἀναγκαῖον ἦν τὸ πεζὺν στρατόπε- 
δον περιπορεύεσθαι τὸν τῆς Αἴτνης Ἀόφον. 
Ταυογἀ, {Π|, 116. Ἐῤῥύη δὲ περὶ αὐτὸ τὸ 
ἕαρ τοῦτο ὃ ῥύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς Αἴτνης. 
Ηξινν. 

πηλοῦ ῥέοντες ποτ. ϑίΎΔΡΟ νὶ. ἢ. 413. 
Β. τακείσης ἐν τοῖς κρατῆρσι τῆς πέτρας, 
εἶτ᾽ ἀναβληθείσης τὸ ὑπερχυθὲν τῆς κορυ- 
φῆς ὑγρὺν πηλός ἐστι μέλας, ῥέων κατὰ 
τῆς ὀρεινῆς" εἶτα πῆξιν λαβὼν γίνεται 
λίθος μυλίας τὴν αὐτὴν φυλάττων χρόαν 
ἣν ῥέων εἶχεν οἴο.---ὧν ἂν ἑκάστοις τύχῃ.- 
Οοττοχὶ νυϊρδίαπι τύχοι. ΑὉ Αὐρ. ἀὉ- 
βυπὶ ἑκάστοις τύχοι. ἤειν». 

ὁ ῥύαξ] ΕΪμπιθη αγἰεη ἐδ τιαετὶε εχ 
ΖΈλοα τυοπὶθ ῥὑτοάϊίθῃβ, ᾿ΓΠΕΟΡὨγαβεὶ 1ἢ- 
Ὀγατα περὶ ῥύακος τοῦ ἐν Σικελίᾳ τπετηοταῖ 
Ῥῖορ. 10. ν. 30, Ψιάδδίυγ ἐΐθαν Ὠὶοάο- 
τοβ δῖς. ν. 6, εἰ χἷν, ὅθ. υἱόοηὰε ἴοεο 
Ὑ  ξββ8εὶ, δή υστ, 
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δ ἡ, Ν, 1 “ ἌἈϊτ.-͵ ] ’ - 
ἑκάστους τοὺς τόπρυς. πληροῦσθαι, ὧν ἄν' ἑκάστοις) τύχη 

ὡ : 7 “ -" 

ἑκάστοτε ἡ περιῤῥοὴ γιγνομένη. ταῦτα δὲ πάντα κινεῖν 
» ᾿φ"» “ "»ΞΣ᾿ Ν 

ἄνω καὶ κάτω ὡς περ αἰώραν τινὰ ἐνοῦσαν" ἐν᾽ τῇ γῇ. ἔστι 
ΜΘ ΜΡ ὦ ες ἡ δ ᾿ ,ὕ , δ ,᾿' “' “ 

δὲ ἄρα αὕτην ἡ αἰωραὶ διὰ φύσιν τοιᾶνδε τινά. ἕν τι τῶν 
“Ὃ »" ΠῚ] 7 " ν 

χασμάτων τῆς γῆς ἀλλως" τε μέγιστον τυγχάνει ὃν καὶ 
ἈΝ τω, “» - »"» “ 

διωρυπερὲς τετρημένον δ΄ ὅλης τῆς γῆς, τοῦτο ὃ περ Ὅμη- 
" ΄ Ν ὰ 

ρος εἰπε, λεγὼν αὐτὸ 

Ε ῥέοντος Δ.----ἰ καὶ οπι ᾧ3.---ἰ ἂν οπν ργ Π.---ἶἰ ἑκάστους [΄.---Κ τύχοι Ἐς.--- ἣ πε-᾿ 
ριῤῥοὴ ἑκάστοτε 1,.---ἶῖ οὖσαν ΤῸ.---ῦ ἐν ὁπ) Δ.-- ἄρα οτῃ 1, Ροβὶ αὕτη 
Ρ αὐτὴ ΟΗ.--4 μιώρα Ἡ.---᾿ ἄλλως...γῆς ΟἿὴ 1.-- τε οτὰ ἴ",---ἰ καὶ ροδὶ 

ταῦτα δὲ πάντα κινεῖν] ϑ6Πβι8 εβὲ: 
ἥκεις οπιπὲα δεγβιηι ἀἰδούβαηπι πιοτετὶ φιιαβὶ 
φιοάαηι, φιοά ἐπ ἐόντα ἰπϑὶξ, ὁδοῖο. Ῥετ- 
ἰτρηρα δῆ αυσαὰθ πιο! οχὶὶ ΕἼ5Οἢ, κινεῖν 

.,. 1. ῥσὸ κινεῖσθαι, ξεντὶ λαοίαγίᾳιο, δοοὶ- 
Ρΐθηβ, ἤξινυ. 

ἔστι δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα διὰ φύσιν 
τοιάνδε τινα ἕν τι τῶν χασμάτων τῆς γῆς} 
Ῥτᾶνδ πο ἱπέδγριποίῖο ΟΠ 68 ΠἰΌΤΟΒ οΟ- 
ουρᾶνῖὶ ὀχοθρίο ϑίοθεο ἘοΙορ. ῬΊγ8. ρ. 
138. αυἱ 50 πδδεῖ: ἔστι δὲ αὕτη ἡ αἰώρα 
διὰ φύσιν τοιάνδε τινά" ἕν τι τῶν χασ- 
μάτων τῆς γῆς ἄλλως τε μέγιστον τυγ- 
χάνει ὄν----. δἴαθα ἴδπὸ βαπίεπιίδιη τϑά- 
αἸάογυπε ΕΙΟΪπὰ8. δὲ Οογιδτίαβ. Αἰώρα, 
ἴῃ τ Οὐπιπαβίίοδ, β βἑαξίο ΤΑὐπε, αυϊὰ 
ὶ( θχροβυϊπιυβ δὰ Ῥ|υίατοίνυμι ἀθ ϑ'ϑηϊέ, 
Ῥταοερίῖ, Ρ. 180, Ο. ἴπ ῬΠ βιοἰβ ἢἰς ἀϊο- 
ἴατα τεάάδτηῃ ἰἰγαιοπέμηι, πῸ}]}ὸ αὐυϊάριῃ 
δχδιηρίο, βοὰ δηδιορίε σχαϊϊομθ. Οτεοθ 
τοοίθ σψοσίϊε ΟἸγπιρίοάοτυβ Οοὰ, ἱ. Ρ, 
162. οὐ] Απὶπιδάνεγβιο δίΐατη δὰ δυρὰ- 
ταθηΐ οορτιϊκοποτα ρμοχίποί : Ὅτι τῆς 
τῶν ὑπογείων ῥευμάτων ἀντιθέσεως αἰτίαν 
εἶναί φησι τὴν αἰώραν, ἥ ἐστιν ἀντιταλάν- 
τωσι5" καὶ πρὸ αὐτῆς ἣ ψυχὴ ζῶον ποιοῦσα 
τὴν γῆν, εἰσπνέον τε καὶ ἐκπνέον" καὶ ὅτι 
({, ἔτι) πρὸ ταύτης ἡ δαιμονία καὶ θεῖα 
αἰτία. Ὑιάδπάυβ 681 ἰάθπι ἰπ Οὐπηπιθη- 
ἰατῖο δάτο δὰ Ατϊβίοι. Μείθοσ, ἐν. "ἡ. 82. 
ὉΔὲ αἰ 86 ἢππὸ ἰοσυπι ἤιβ᾽ 8 ΘΠΔΤΤΆΒ88 
ἴῃ σοιμηθηίδηο ἱπ ῬΙοἀοπδια : 4 
ΒΒ ΘΟΙΙΩ ΘΗ ΑΓΙΪ Ρ818 ἡυθστ μετίοηϊ; 
Βδπο ᾿δοίυταπι δχ δἰΐθσο ἱπ Ασιβίοίβὶἱβ 
ΝΜ βίθοτο!. (Οὐομηπι. δοταρθηβασθ ἀθθδιηι. 
Ἐδι ἰρίτυσ πδθο αυδδὶ τεοῖρσοοδ ρὶἐδίο 
ἀυδηθ Ἰαποίαπι Τα ΒΌΒΡΘ ΗΒ πϑοάυπι 
αυϊοδοοιίλατῃ, βοὰ ἰπνίοθιη βαϊβαῦι 86 
ἀδοτγβαπὶ Πυοίυδυπι, Ητς 6βΐῖ, ἀντιτα- 
λάντωσις, 1 σοτηϊίας ἰπ θὸ αἰώ 
ΕΥ̓ πδβίϊο ρέποσο, αυὸ ᾿αἀυηξ Ραθτ 6 χ 
ϑάνΕΓΒΟ 1π5ιἀθηῖθβ ἀυδ θυ Θαἐτο πη ΔΕ 1008 
ἀγα ὶδβ ἐπηροϑῖζα: ἰγαηβυθθο ἴγαποο οαυδ- 

πόλον, ἄπαυστον αἰώραν καὶ ἄκα 

ρον ᾧΦ.--- 
οἵη ΔΦῷ, 

πἰθὰ8 αὐϊπαὰθ ροπἀογθι8, βεαὰς [8 ἴῃ 
νίοοπι ἀντιταλαντεύοντες, ἰ. 6. πιυίυδ5 
᾿Συσαιομ β τοὶ ργοσδείοπ Βυγβαπι 86 ἄθου- 
81 πη τπονθηΐθβ, ἴῃ σοϑριγαίΐοπθ να }1 δβὲ 
Ῥυϊπιοπὶβ αρί(δέῖϊο Ππδασὶ θη 8 δὲ Ὁ διε 
ψ οἰ ββῖ τ) ΒΈΤΘ : ποι ναθὲ ἱπ εσγμι, 
ὁχ Ρ]δίοπίβ πὰ Τίπιαρο βαπίσπεδ, δηϊιηᾶ- 
ἴατα. αϊεῖ ἰΐθπι ἴῃ βοβίιβ. τηδυὶῃὶ πὰ» 
ταῦ τῇ δοσθβθαπ οἷ τϑσδββαῃ ; ουἱ Ρ]αἴο- 
πθπὶ ἤδῆς ἰρβᾶτη αἰώραν δοσοτϊηπιο 888 
Ῥετθῖροὶ ΡΙυϊΆτοΠα5, αυΐ ἀϊοιίατ, ἀ6 ῬΙα- 
οἰά5. ῬΠ]Οβορθογ. 111, 7. ἐπιθπ ἀδπά 08. 6χ 
Βιοῦωο Ἐοϊορ. ΡΗγ 5, Ρ.. 70. Πλάτων ἐπὶ 
τὴν αἰώραν φέρεται τῶν ὑδάτων" εἶναι γάρ 
τινα φυσικὴν αἰώραν διά τινος ἐγγείου 
τρήματος περιφέρουσαν τὴν παλίῤῥοιαν 
ὑφ᾽ ἧς ἀντικυμαίνεσθαι τὰ πελάγη. Θυώ 
ΟΡίδΙο 8η ῬΙβίουϊ 6χ Ἰιος βοῖο ῬΠεἀοηΪβ 
Ἰοςο, 8ῃ νεγὸ εχ 6] ἱπραϊεἰ5, ἀποῤῥήτοις, 
δϑϑιρτιδία 811, πη ἀθῆπϊὶο. Αἰιδποάοί 
τεῖεγι βίη} }86 ῥ᾽ ολέυϊῃ Βίταθο ἐἰϊ, ρ. 262. 
Δ, ᾿Αθηνόδωρος φησὶν, εἰσπνοῇ τε καὶ 
ἐκπνοῇ τὸ συμβαῖνον περὶ τὰς πλημμυρί- 
δας καὶ περὶ τὰς ἀμπώτεις ἔοικεν. ἴη]- 
νετέθ εἰοοξίογδηϑ, Ἰὰ δβί, μ]ιοβοριῖβ, 
τ ναϊε Ῥοιηροπίυ5 Μεῖα ἢ. 1. 16. "Νο- 
488 δάδπιυς 8818 σορηϊζυτα 681, Δημο ἀπὸ 
δυο ἰά Μυπᾶυβ εἴδοῖαί, τειγδοίδιπα δ 
οὐχ 5ρ᾽ τω Γερβεσαῖ πάδπ υπάϊαᾳῃρ, 5], υἕ 
ἀοοεϊοτθυ5. ῥ᾽δοθῖ, ἀπύσα δηϊπιαὶ εβύ---" 
Οοπίοταίυγ εἰ (οτβί πο 5 ΤΠ) δβετῖ. ἱ, δὰ ΡΙα- 
ἴδοι ΡΊας. ῬἈ1]. Ρ. 36. Ηδπο δυΐοια 
ἴοτ αἰώραν ἴπ πιεάϊο 6]}.85 ἱπιθ! Πρὶ 
σοηνθηἶγθ, β]υϊάθπι οὐμπὶα δὰ σθηΐσυιῃ 
νετσαηΐ, τπποπυϊέ ΡΙαἰδτοῦ. ἀθ ΨΌΙα [.ὰ- 
πῷ Ρ. 924, Β. ῥεῦμα λαβρὸν ὕδατος 
κάτω φερόμενον, εἰ πρὸς τὸ μέσον ἔλθοι 
σημεῖον, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσιν ἀσώματον, 
ἵστασθαι περικεραννύμενον κύκλῳ περὶ 

τάπαυ- 
στον αἰωρούμενον. Ἰάεπι ἀς 8. Ν, Ψ. ρΡ. 
δ66. Α. δῖπο βαὰπὶ ἕοσιηδυϊ κρατῆρα. 
Ὗγυττ, ᾿ 

τὶ ἴἢ, 115. 

1. 112, 



τας ϊϊ, 116. χαὶ εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. 
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σῆλε μάλ᾽, ἧχι βάθιστον ὑ ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον" 
ὃ καὶ ἀλλοῦ; καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ" σῶν ποιητῶν 

Τάρταρον κεκλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χάσμα συῤ- 
ῥῥουσί τεῦ “πὥντες οἱ “ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλιν" ἐκ- 

βέουσι" γίγνονται δὲ ξ εκ στΤοι τοιοῦτοι δι οἷας ἂν καὶ τῆς 

γῆς ῥέωσιν. [3 140.] Ἡ δ᾽ αἰτία ἐστὶ σοῦ ἐκρεῖν τε 

ἐντεῦθεν καὶ εἰσρεῖν πάντα" σὰ ῥεύματα, ὅτι πυθμένα οὐκ 

ἔχει οὐδὲ βάσιν σὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ" καὶ κυ- 
βαίνει ἄνω καὶ κάτω, καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ 
αὐτὸν ταυτὸν ποιεῖ" ξυνέπεται γὰρ 

ἐπ᾿ ἐκεῖνα τῆς" γῆς ὁρμυήσῃ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ σἄδε, καὶ 

ὥς μὸν Ὁ τῶν ἀνωπγεόντων ἀεὶ ε 

Ἁ 

ὃ αὐτῷ καί ὅταν εἰς τὸ 

ἔ 
ἐκανειν 7ε καὶ ἀναπνεῖ ῥέον 

Ἀ 

σὺ πνεῦμα, οὕτω καὶϑ ε ἐκεῖ ξυναιωρούμενον" τῷ ὑγρῷ [ 

πγεῦμια δεινούρ' τινὰς ἀνέμους καὶ! ἀμηχάνους παρέχεται 

ὅταν τε οὖν ὑν" ὁρμῆσαν' ὑ ὑποχωρήσῃ τὸ 

Ὑρ πάλιν 
Ροβὲ ἄλλοθι οπι Δ8.--- πολλοὶ οτὴ ΛΙ.--- τε οἷ ΓΔΌϑ.--Ὗ πάντες Ἐ : πάλιν πάν- 
τες ς-.-- ταῦτα ΓΛΦΟ539.--)ὐ βᾶσι Δ.--- δὲ Δ.---ἃ αὐτὸ Ἡεϊησοτῆμβ: [ἰδτ1 αὐτὸν.--- 
ὑ δὲ οοῖῖ Δ.--- ο τῆς οἵχὴ Γ,---ὦ ἀεὶ καὶ ΛΕΙ͂. --ὸ ἐμπνεῖ Δ.---ἴ εἰσρέον ᾧ.--- καὶ οτὴ 
ΔΕΙῚ ; καὶ, «πνεῦμα ἢ Δ.--τι ξυγαωρούμενον Δ..--οἰ νέους Δ.---ὐ καὶ οἴῃ. 8.-.ς} οὐδ᾽ 

“Ὁμηρο----τῆλε μάλ} ΠΙδά. Θ. 14. 
βδαμα πῶς Ῥτοο 8 ἴῃ ΒΡ] αἴοπ, Ἐειηρ. 
Ρ. 390. καὶ ὅτι μέγιστόν ἔστι τῶν τῆς 
γῆ: χασμάτων καὶ ταῖς ψυχαῖς φρικωδέσ- 
τατον δικαιωτήριον ὁ Τάρταρος" τούτου 
γάρ φησιν ὁ ἐν τῷ Φαίδωνι “Σωκράτης καὶ 
“Ὅμηρος διαμνημονεύει λέγων Τῆλε μάλ᾽ 
ἦχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βάραθρον---. 
ϑῖο δυίεπι μἰς ψουβϑιι5 18] ἰορίτυγ, ᾿'Γαγία- 
τατη, ὉΠῸΠῚ χα Βιν115 ᾿π16 1161 Ὕδσγο 6 
Τήν. ΓΑῖ, νἱ. ». 72, “ ῬΙαἴο ἴπ αυατίο ἀθ 
Βυταϊηΐθυβ ἀρὰ ἐπίδιοβ αυεὲ Βἰηΐ, πὶ νεὶβ 
ὑπυστὰ Τατγίατυτη ἀρΡροΙ αι. ΠῚ 2705. 
-- ΔΙ Ίροσ Πα ἐπ ιαγίο τεοῖα ποοὶρὶς ἀξ 
ππάοπο ἀἰδ]ορο, αἱ Θ5ὲ φμαγέμδ ὈΓ πιὰ 

τειγδ!ορίδ, γγυττ. 
βέρεθρον] ἨἩεογοῖ. Βέρεθρον" βάθος, 

βάραθρον, κατώτατον, τ ιρίκκρα ἢ πηλώ- 
δης τόπος, ἢ κοίλωμα καταχθόνιον. ΕἼ ΒΟΉ, 

εἰς γάρ τοι τοῦτο] Μ᾽ οσυίΐδια τοι ε ΤΡ, 
τεοερὶ. Ἱπαϊοδίγ δυΐθαι [18 νο 015 σαιιθἃ 
ΕΌΣ τηαχίτηῃβ ἢἰς δῖ Ὠἰαία8. οἱ ῬῸῚ ἰοίδηι 
Ῥδίδτιϑ ἴθυγᾶπι ; ἷἱπ δῦπο δηΐπὶ Οπηΐᾶ 
πα πυῖπα σοπῆποτο εἰ Θἤιοτα Βῖπο οπνμΐδ. 
1πᾶε πος γάρ. Ὠοἰπάθ ροβίοιϊιϑ πάντες 
Θχυϊδι ἃ Τὺ, Ἠεινν. 

γίγνονται δὲ---ῥέωσιν) Αὐδαπῖ πῶς Ὁ 
Αὐυρ. Βίβοη. 

ξ, 140. πυθμένα οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ 
ὑγρὸν τοῦτο] Ηἷὸ ἰἴψμον πεὸ ἔμπάταπ πεὸ 
“ιπάαπιεπίμηι μαδεί, Ἀδῆο οξῖ, αυοά ἴῃ 
τϑᾶάϊο Τ οατεθ Ροβὶτυβ οἱ αὐδ8ὶ ςοὐρ!οΡαϊας 
ἶρβ88 88 Βυβιίϊποί, νἱ δυ8 εἴ παίωτα σθηίγατα 
βΒυπι ἀπόδαυδηὰθ. Ρεΐθηβ; αἱ ἦς ἶρβα 
ἴοττα ἀϊσίυπ) ἃ. 60, ΤἸΤίδημθ αἰωρεῖται, 
1. εν ἐπ δε τηνὲ διιδρόπδι5 ἐεπείισ, ϑεὰ 
ἰάθη κυμαίνει ἄνω καὶ κάτω, βυςσίυδι 
Βυ Βα πὶ 80 ἀδογβυπι), ἴ, 6. αυδα ΠΟ ΒΌΠΙ 
τ ἀῤήνμμα: ἰοτγα ΔΡροῖ, Ναπὶ ἄνω εἴ 
κάτω ἱπιο ! Προ πάδ θὰπὶ πὸπ ἄπο ἰφπίυτα 
ερα οἰπηΐα ἰπ}115 ἴθυγῶ 5101 6 αἰδηιείγο 
ΟρΡροβὶτδ ἴοοδ, ᾿υττ. 

τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸν ΟἸγ ΩΡ. “Ὅτι 
ὄντος πυρὸς ἐν μέσῳ τῆς γῆς, καὶ ὕδατος 
καὶ ἀέρος, εἰκότως γίνεται πολὺ πνεῦμα 
ἐκεῖ. τοῦ μὲν πυρὸς ἐξατμιδοῦντος τὸ 
ὕδωρ, τοῦ δὲ ὕδατος εἰς πνεῦμα ἀναλυο- 
μένου. Ἐσπδτ. 

τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸ] ὅς. τὸ ὑγρόν. 
Βῖς νυϊρδίυπι αὐτὸν σοττίροτα 'ρβᾶ οοβε- 
Βαΐ ταιῖῖο. ΕἸΒΟΠΟτυΒ ἰδημοπ αὐτὸν δὰ τὸ 
ὑγρὸν μοτίίποχα νοϊυϊς, Ηειν. 

ἐπὶ τάδε] Αυρ, ἐπὶόν τάδε. τηδῖε, 
ΕἸΒΟΗ, : 

ὅτάν τε οὖν ὁρμῆσαν ὑποχωρήσῃ τὸ 
ὕδωρ--- ἐπαντλοῦντε)]͵ Ἦποὸ ν 1ητ6}}1- 
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"δ 3 Ν ,ὔ Ι Ὰ 7 ᾽ὔ - “" »»᾽ “ 

ὑδὼρ εἰς τὸν τόπον τὸν δὴ κάτω καλούμνενον, τοῖς κατ᾽ ἐκεῖ- 
Ἁ ψτΨ "“ὖ΄ “ὦ [ »“᾿ 

νὰ τὰ ῥεύματα διὰ τῆς γῆς εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ 
Ὁ " “ ». Ἁ 

ὡς περ οἱ ἐπαντλοῦντες" ὅταν τεῦ αὖ ἐκεῖθεν μὲν ἀπολίπῃ," 
-»- Αι ε »" Ϊ΄ Ν “ 

δεῦρο δὲ᾽ ὁρμήση, τὰ ἐνθάδε" πληροῖ αὖθις, τὰ δὲ πληρωθεν- 
2» “ “ -΄ “, Ἀ 

τῶ ῥεῖ διὰ τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ τῆς γῆς, καὶ εἰς τοὺς τό- 
δ, [ἢ ᾿ "λ »-ο 

πους ἕκασταὶ ἀφικνούμενα εἰς οὺς ἑκάστους ὁδοποιεῖται 
Ἁ »"Σ, 

θαλάττας" τε καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ. 

[8. 141.] ᾿Ἐντεῦθεν δὲ πάλιν δυόμενα κατὰ τῆς" γῆς, τὰ 
Ν , , . , ᾿ 7, ν χὰ δ 

μὲν μυακροτέρους τύπους" περιελθόντα καὶ πλείους," τὰ δὲ 
Ε] ᾿ Ν 

ἐλάττους καὶ βραχυτέρους" πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον" ἐμ.- 
,ὔ Ἀ Δ " Ἃ 

βάλλει, τὰ μὲν πολὺ κατωτέρω ἢ ἐπηντλεῖτο,, τὰ ὃς 

ΓΑ.---ἰ ὁρμῆσαν οἵχ ΛΕΗΙΙ, εἱ ργ 7{Π.---πὶ δὲ ΓΔΦΟΟΘϑ8.---ἰ ἀπολείπη ΓΟ.---" ἐνθένδε 
ΟἨΠΠ,.---Ρ καὶ διὰ οι ΓΔΟδ.--- ἕκαστος 1,-.---Ἰ εἰδοποιεῖται 8.--3 ἀν Ἑ.--- 
' τῆς οὁπὶ Ξ3.---ἃ λόγους ΡΥ Δ: οπι ργΓ Ε.---ἴ καὶ πλείους οἵη ΓΕ.--Ὗ ἐλάττω ΔΦΟ, 

χυ 
--- βραδυτέρους Ὁ, βραδυτέρους ΛΕΗΙ.--- τέταρτον Δ.---ὦ ἣ εἰ πῷ:, ἢ 10(6.-- 

Βεπᾶδ βυπὶ : φιαπᾶο ἐρίξιν ἀχιια ΡῈ ἐπι- 
Ῥεΐτιπι βιιπι τοσοαϊέ ἐπ ἰοοισπ ποδὶβ ὁ 
αἰαπιεῖ τὸ ορροϑιξιι, φιῖφιι 8οϊ οὶ ̓ ἰηῖτα 
Ὁοσαΐμν, πὲὸ ἑαγιεη ἰη γα ε8ὲ, βἰφιιζάεηι ἴῃ 
Τέντα πὶϊ ργορτῖε ἰΉ Κα εἰ βιργα εβὲ : δὰ 
ἀπιαπ αηπα ἴηι ἐἰϊαπι Ἰοσιιπι γϑοσβαὶξ, ἐπιπς 
ἴηι Πιωπῖπα, φιια {ἰϊς βιιπέ, ἐς ἱη  εγῖοτ ἃ 
ἔετγα (διὰ τῆς Ὑγῆ5) δπιοτβεηβ ἐμβεϊέ, 
ἐαφμε ἱπιρίε: μὲ ἀαρωά πο8 {αοΐπιπὲ Ν, 
ψιῖ ἀχιαπὶ απεϊα παιγίοηέθβ ϑαπὶ αἰξετὶ 
αηῷ αὐδυιάμπέ. Ῥτο τοῖς Ἰερὶ τότε, 
υοτγοῖη νο δ θΌΪογὰπὶ αυΐᾶπι Ὀγοο 18 81} 
Ῥαιτηυίδίϊο, ἈΡρᾶτδὶ δχ βἰτηϊ Ἕααΐπα οἱ 
ΡΟΝ Β' προ δγαπὶ ᾿ϊέθγαγαιῃ 1 δὲ 
.Ε οἱ Σ: εἴ Ἐχερ}β ἃ Ὑ 8] Κο το 

Ρτοαϊεῖβ ἰπ Απποὶ, δὰ Ν, 'Γ. ρΡ. 828. 1η- 
ἀξδαὰσθ ταί ἐπ ΒΙΒΙΊοίἢ. Οτῖι, Ρ. ἴχ. Ρ. 
79. γυττ. 
ὅρμῆσαν] Νοπ Βαρθπὲ ἤος ὅρμῆσαν 

Αὐυρ. Τὰῦ. πδαῦς ἐχργεβδῖέ ΕἸοῖπαβ, νογ- 
ἴεπ8, φιώπι αηπα ἐπ ἰοσιηὶ τ [ΟΊ ΟΤ πὶ 
ἀεϊαυϊξιν. Νεαῦς ἔδιπεν ἢ} 8 ἀρρᾶτθὲ 
ἔταυ 8. οτρο, σοπιπιοάδησπα πος δὲ ὑτῶ- 
Ρτεββυῖῃ 11πὰ ὁρμήσῃ τεΐετιατ, Ἡξινο. 

τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα] Ζευπίῃβ ἢ. 135. ρῥτὸ 
ΔΙΕΟῸΪο τοῖς, αὐ] εβοθῖ ἃ ἢος Ἰοσο ρΪαπα 
ἈΠΕΠΌΒ, ΟΡ᾿ δ ΓΈΡΟΙ Ϊ ορογίοτα τότε, 
Ὧν ρδγέσαϊα τοβροηάεσεὶ ραγ σα ὅταν, 
Ι80Η. 
τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα] Ηκπο 81] 88πᾶ βαπέ, 

ΠῸΠ ἈΠΟ δρὸ δχρϑαϊο πὶβὶ νεγρᾶ 5'ο 
Ἰυπρεπάο, τὰ ῥεύματα εἰσρεῖ διὰ τῆς γῆς 
γὙοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα καὶ πληροῖ αὐτὰ, αὔδπι- 
νἷβ ἀυτυδου! πὶ δἷὲ ἐκεῖνα 536) υροτθ ἃ 
βοαυεδπία τὰ ῥεύματα, ἀυτυπ) ἰἰΣάδη), εἰσ- 

Ῥμαὶὰ. 

ῥεῖν δὰ ἀδίϊνυπι τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα (ΓΈ θα ; 
βεὰ δ᾽ Γ ἰϑίῆθη 86 8.3 ΠῸῚ οοηϑίαΐ. 
Ουΐρρε δαυὰ υδὶ ἴῃ ἱπἔέτίογοια Ἰοουτπι 
Βιρϑεαϊς, ἴῃ ἢουνΐοβ δΌΊθη8. ῬΕῚ ἴδγγα πὰ 
Ρεοτογαΐατα ᾿πῆυϊξ ἴῃ τἰέεγίογα {πα ἴοσα, 
τόπους κατὰ τὰ ἔγκοιλα τῆς γῆς εἰς ἄλ- 
ληλα συντετρημένους πολλαχῇ ὃ. 138. 
56. ἐδ ἱπιρὶεί. Μαπί[εσίο τοῖς κατ᾽ 
ἐκεῖνα ορροπυπίυγ ἀεϊπάς τὰ ἐνθάδε, 
ϑιρεγίοτα πας ἔγκοιλα τῆς γῆς, φαοτατα 
ἴπ δίϊησιο ποβ μα δἰζαπιυβ. ΗΈΙΝΌ. 

ἕκαστος ὅδοποιεῖται)Ώ, ἨἘδοίΐα8. ΒίοὈ, 
ἕκαστα ὅδοποιεῖται. ΑΙὰ, Βδ85. υἵτᾶαις, 
γιπᾶ, Ὁ ΕῈ ΘΟ. έεποι. Α Β ἑκάστους" 
αἱ ἔοτίαββ8θ ἑκάστοις δηίϊαυϊίαβ 8οπρίυπι 
ἔαοηῖε, αυοὰ Μουδρίυβ δρυὰ Ἐογβίθγαπι 
σοπ]δοϊῖ, ήυττ. 
ΑΝ οὺς ἑκάστους δδοποιεῖται)ὴ ἴπ φῶ 

ϑίπριία ἴοσα υἱαηι δἰ δὲ {αοϊμπί. ἑκάστους 
Ῥτρίοσ ΑἸ ά, οἱ 888. βοσῖριϊ αυοαὰς ᾿ἰδτὶ 
Αὐυρ. οὐ Ταῦ. ἐχδῖθϑηΐ ; σὰπὶ ϑιθρἤδπο 
ἱδηιθη ΕΌΥβίοσ δὐϊαϊὶ ἕκαστος, 56η 581: Π0}}0 
ΕΊΒΟΠοτ ἀσπίαις, ρτθθαπῖθ Μυάρῖο, τὸ- 
Ῥοόβαυΐ ἑκάστοις, αἱ ὁδοποιεῖται 511 αὐἰέτι5 
Ῥαξοΐ, Ῥγῶίθυ βοστηοπὲθ ὕ8ὰπι, 400 ὅδο- 
ποιεῖσθαι ῬοπίζαγΓ ἀθ 6δο, ψιΐ τέαπε δὶδὲ 
“αποῖϊ. ὕὐπῖςσε νετγὰ δβὲ ΠΠρτοσγυσι βοπρίατα 
ἑκάστους, αἱ δὰ ὅδοποιεῖται ᾿ἱπι6 }]ΠἸσαίυΣ 
τὰ ἐνθάδε πληρωθέντα. ειποϑῖι. ἴῃ 
Μὰ. οἀ, βρα! 4. ρ.111. ἄρ᾽ οὖν συγχω- 
ρήσαιτ᾽ ἂν τοῦτον, ὅστις ἐστὶν ἕκαστος ὃ 
μισῶν, κύριον γενέσθαι Θίο. 01 ποτὶ ἀ6θ6- 
θαι ἕκαστος πιιῖδ ἵπι ἕκαστον. Ἠξινῃ. 

141. ἢ ἐπηντλεῖτο] Ηοὸὺ ἐπηντλεῖτο 
εἴθι τεΐοστὶ ροΐδες δὰ ρυεοά. νὰ τὰ 

2 
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", 7 Ὁ , δὲ [ , ᾿ ᾽᾿τ»ν “ .νΝ Ἂ 

ολίγον" παντὰ ὅε υποκᾶτω εἰσρεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ἐνία μμὲν 
λιν Ε -ῳῖἈφγψ, Μ Ν Ἀ ΦΝ 7 

καταντίκρυ ἤ" εἰσρει ἐξέπεσεν, ἐνιίὰ δὲ κατὼ τὸ αὐτὸ με- 
Ἀ ᾿ " 

ρος" ἔστι δὲ καὶ ἃ παντάπασι κύκλῳ περιελθόντα, ἢ ἅπαξ 
ἢ καὶ πλεονάκις περιελιχθέντα περὶ τὴν γῆν ὡς περ οἱ ὄφεις, 
εἰς τὸ δυνωτὸν κάτω καθέντα" πάλιν ἐμβάλλει. δυνατὸν 

δ᾽’ ἐστὶν ἑκατέρωσε μέχρι τοῦ μέσου καθιέναι,5Σ πέρα" δ᾽ 

8 ἐπηντλῇτο ἘΪ.---" ὀλίγα 1.---- ἢ σοτῖ Π.--- καὶ δἀὰ ΓΟ.--- καθέντα ἸΓΔΠΥΦΟΕ 
ΘΗ] οὔπιὶ ργ Λ οἱ γρ Κ, καμφέντα 1, : καμφθέντα -.--ἰ δυνατὸν μτ Ξ, ἣ δυνατὸν -. 
- κατιέναι -.--- πέραν 1,.---ἰ πρὸς ΓΔΟδ οἱ πιρ 2{.---Ὁ ἀμφοτέροισι τηρ Ἅ, πρὸς 

ῥεὐματα---εἰσρεῖ τε καὶ πληροῖ αὐτὰ, ὥσ- 
περ οἱ ἐπαντλοῦντες, ἰνσς ἰάτηθη τ 8] } 61 
ἐξηντλεῖτο. ἩΕΙΝ». 

καταντικρὺ ἧ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν)] ΑἸΐα 
φιεΐάεπι ἐβμμπὲ ὁ τερίιοηδ 6)μ8 ἰοοὶ, ΡῈ 
ποι πῆι. Ἠδο πἰδὶ ταρυρτιδηὶ 
Ῥτοχὶπιΐβ μέχρι τοῦ μέσου κατιέναι, πέρα 
δ᾽ οὔ ἄναντες γὰρ κ. τ. Δ. υἱ Ἰυάϊοεί 
Ατβιοίε 68 1}, ς, Μειθοσοϊορ. 11, 2. δοοὶ- 
Ρἱεπάυπι θεῖς τπι Ἐοτβίετο καταντικρὺ, 
ποη Θχίγεπι δὶ ορροβιία ρυποίδ ἀἑωριε- 
ἐγὶ, βθἀ βιεδέεηϑα" αᾳυδιηηυϑιὰ δὲ πος νὸς 
Ἰυΐβεοὶ Ῥιδίο, ἀϊβοτγεῖιβ ἀΐοθῖα ἀθθοῦθαὶ 
κατὰ τὺ ἕτερον μέρος. ΟἸ:ἴοτυπι ἴῃ ἀἰςι- 
οὔ οχμοβίία καταντικρὺ ἧ εἰσρεῖ, ταῖϊο 
Ῥοβίυϊαδαὶ ἢ ἦ εἰσρεῖ" εἰ 5ῖο ᾿ΐοπι τ οπιΐ8- 
801 οδί ἰπ Ῥχοχίτηο δπίεοθάδεπίθ κατω- 
τέρω ἢ ἐπηντλεῖτο, ἀυοά ρ]θπηθ ἀΐςθη- 
ἄσπι δαὶ κ.' ἢ ἦ ἐπ. ἰη βου φιαπι εἰὐδὶ 
αὐἀξιπαεναΐξν, αὐ δπίϊαυϊίυβ ἴθ αὐὐθα8- 
ἄδην 1115 [1886 Δρραγεί ε υδϑβιρ 18 Υἱηὰ, 
Α Β. φυὶ Βαρϑπὶ ἢ εἰ ἐπηντλεῖτο, ῬΊΘἢΘ 
Ῥοβυὶϊέ Ῥ]αῖο πα χηραν Ρ. 31. ον ὅτε τῇ 
π᾿ τραγῳδίᾳ ἐνίκησεν. ᾿Αγάθων, 
Ἡι κά δα ἢ ἐὴ τὸ ἡνοϊκὸ ἔθυεν. ΩΝ 

. 870. Β. τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με 
,βδσίανγβ άμι ἢ ἡ ἂν ἔλθοι τὸ πλοῖον. Θῃο8 
ἄυοβ ἰοσοβ Τυὶοῦ ἴῃ 1,βοῖ, [ω08. ΒΡ. 1. 
Ῥ. 667. δὐδίρυϊε θπιθπάδπο Τ) 6πιοβίὶ. 
Ὅτι δάν. Μδοδγίδι, Ρ. 606. Ε, ἐκφέρειν 
δὲ τὸν ἀποθανόντα τῇ ὑστεραίᾳ ἣ ἂν προ- 
θῶνται. " υξ νϑγθα,᾽ ἱπηυϊξ,  ἰϑυλοῦ 
ϑυπὲ οοταρία, οὐτὴ ἰδὲ ἀεῦθαϊ τῇ ὕστε- 
ραίᾳ ἣ ἧ ἂν προθῶνται : αὐ Ἰοχυΐ Βειηρθι 
ΟὈΒΟΓΥΔΏΪΩΣ ΒΟ ρίοτεβ σαν 551} δίῃ 8 
᾿Αττικώτατοι, Υ. ς. Ῥ]αίο, οεἰ.᾿ υγττ. 

«καμφθέντα----κατιάναι) Ῥτο Ρῇοτο ἀδηΐ 
καθέντα οππα85 Ὑ͵1πά, εἰ ΤῸΡ. ῥγὸ ροβίε- 
τίοτε καθιέναι ἱηὰ, Α Β Ο Ὁ Ε Ἑ. γε- 
ποῖ. Α Β. ΑἸά. Β85.1. 2. ᾳφιοά ΕΙΒΟΙΟΥ 
“ γι οϑυπι᾿ ἀϊοὶϊξ : Ῥευρόσϑηι; πιὰ, αἱ 
ἈΠ δβὲ 86 εἰδιηιἐἐξοηϊα ; δῖ. ἢος, 86 εἰδ- 
μεξίενε. δ υττ, 

καθέντα] Ὕαἶχο καμφθέντα, πάλ. ἐμβ. 
ᾧ δυνατόν ἐστιν--- κατιέναι. υοά ροβὲ 
περιελθόντα εἰ περιελιχθέντα νἱχ ουἱαδτα 

ΡΘΥ 38 88[}5 ρἰδουοτῖς, καμφθέντα ἰοῦ τα - 
ἰδαπὶ 6588 ἰὼ καθέντα Ῥτορίεογ 5:}056- 
αυθηβ καθιέναι (βἷς οαΐι ΑἸά, οἱ Β2585, 
οὐ Ααρ. οἐχ βίου. ϑδίερμ. εὐϊάϊε κατιέ- 
ναι), τωοηποτδὶ ἴδπιὶ ΟΟγΔΠ 08, ἰάειη ἐα: 
Ηἴθτο ϑαὺ Μβ. δυνατὸν δὲ 506 π8. τὸ τῇ 
δυνατόν. Αἰαὰς καθέντα Αὐρ. οἱ Τρ. 
Ργαθοπὶ οὐπὶ βίου. οἱ κατιέντα παρθέ; 
δυνατὸν δὲ Ἰορίτυτ ἴπ ᾿ἰδάθτῃ Οοἀά, εἱ 
δρυά δέον, ἰάαυς τοθάϊαῖε ΕἸοϊπυ5 : ἰἶσεξ 
αἰέεμα εἰγτίπηιο αὐ πιεάΐαηη πϑημθ 6- 
μοτο. Μοιῦϊ καθιέναι 51. ἱπίγαῃβιῖνο, 
αιιθπὶ ἀϊοσαπί, βιμαϊβοδίω. Ῥοβῖῖ Θχεπιρ]ὰ 
ἀραὶ δὰ Τηδαίει, ξ. 65. Λάϊ]Ρεοξκ. 
δὰ βορῆ. ΑἹ. 842. ἴῃ αὺυδ μεθιέναι, ἐφιέ- 
ναι, ἀφιέναι, ὑφιέναι, ἀνιέναι, ἐξιέναι, 
ϑυπάδη ἐπ πηοάαπι τϑβιγρϑίδ τι [{18 τηθῃ- 
8 γΒ ΟΣ ἜΧΟΙ ρ] 18. ΗΕῚΝ ΤΡ. 

ἐμβάλλει] Αὐυρ. μεταβάλλειν, πιαᾶ]δ. 
ΕἸΒΟΗ, ᾿ 

ἑκατέρωσε] Ἠοο ρετπεί δά {Π|8 ἔνια 
μὲν καταντικρὺ ἡ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ 
κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος. Ἐὰ ἰρίτυς Βυποῖπα, 
4185 86Π|6]} βεδρίῃβνυθ Ρ6Ὶ ἴδγγαπι οἰγουγη- 
οἶτοα (πδιῃ Ἰὰ οβὲ ἢ. ἰ. περὶ γῆν) νοϊνυτι- 
ἴυΥ ἀδούϑαμπη, πὸπ Ῥόδδ8 οἷοί πεαὺδ ἴα 
δδπάριῃ, ἀπά εἰδηχετὶπί, πεαυθ ἷπ ΟΡ- 
Ῥοϑιζηπῦ ῥδείοση υἱΐτα ἀδίθγτ αθᾶτη δα 
τπϑύΐασα 1 Π8πὶ νοταρίποιη : Βοο! ναι δ αἷτα 
6556 διυιχηίηἶυ8 βῖνα ἴπ πο βῖνθ ᾿ἰᾶτη ἐπ 
Ρδτίοπὶ ἀο απ θα8 αβοεπβϑυτωα. ἀτϊβίοϊ, 
1,1. υδὶ ῬΙατοη β πδης ῥτγοίεσι ἀοοί τί πδπι : 
πάντα πάλιν κύκλῳ περιάγειν εἰς τὴν 
ἀρχὴν, ὅθεν ἤρξατο ῥεῖν πολλὰ μὲν καὶ 
κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον, τὰ δὲ καὶ καταν- 
τικρὺ τῇ θέσει τῆς ἐκροῆς, οἷον, εἰ ῥεῖν 
ἤρξατο κάτωθεν, ἄνωθεν εἰσβάλλειν" εἶναι 
δὲ μέχρι τοῦ μέσου τὴν κάθεσιν" τὸ γὰρ 
λοιπὸν πρὸς ἄναντες ἤδη πᾶσιν εἶναι τὴν 
αόος ἄναντες γὰρ ἀμφοτέροι:---Οοὐά. 
Ὁ, Ῥαηβ. εἰ Βδ8. 2, ἄναντες γὰρ πρὸς 

ἀμφ. Ἐϊοῖη. ὠὠὐἱξονῖοῦ πάπὶ Ῥτοΐαρδιιβ 
μέγίπφιιο ξογοὲ αἰὐἰβορηδιιβ. ϑουιρβθσαὶ 
Βαυὰ ἄυνὶῈ ῬΙαΐο : ἄναντες γὰρ πρόσω 
ἀμφοτέρ. Ἠξειν. 
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οὗ" ἀναντεςὶ γὰρ ἀμφοτέροιςὶ τοῖς ῥεύμασι τὸν ἑκατέρωθεν 

γίγνεται μέρος. τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα" πολλά τε καὶ με- 

γάλα καὶ παντοδαπὰ ῥεύματά ἐστι τυγχάνει δ᾽ ἄρα 

ὄντα ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέττωρ ἄττα" ῥεύματα, ὧν 

τὸ μὲνΡ μέγιστον καὶ ἐξωτάτω ῥέον περὶ κύκλῳ" ὁ καλού- 

μένος ᾿Ὠχεανός ἐστι, τούτου δὲ᾽ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως" 

ἀμφοτέροις ἘΓἘΠῪ δ γρ 6.---Κ τὸ οπὰ 1,.---ἰ τὰ οπι ὑτ Π.--ῖ δῆλα ΓΟ.--ὐ εἰσί Δ, 

.-- ἅττα τὰ Δ, ὄντα ΓΟ εἰ πιρ Ἅ{, οπν ΛΘΈΗΙΙ,.---Ρ μὲν οπὶ Γ..--- περὶ κύκλῳ ΔΕ 

ΗΠ: περικύκλῳ "ς.---ἰ " ἔστι δὲ τούτον ΤΌ, ἐστι τούτου δὴ Ἐ.---ὐ ἐναντίος ἜΓΕΥΦΙ,. 

τέτταρ᾽ ἅττα ῥεύματα] ἘΘοΐε πιοποί 
ΟἸειαθπβ ΑἸθχαμά, οὔθ᾽ οἱ μῦθοι οἱ Πυ- 
θαγόριοι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ παρὰ Πλάτωνι, ἐν 
Πολιτείᾳ πρὸς (1Ἰ6ρὲ Ἦρὸς) τοῦ ᾿Αρμενίου, 
καὶ ἐν Τοργίᾳ Αἴκοι καὶ ραδαμάνθυος, 
καὶ ἐν Φαίδωνι ὃ τοῦ Ταρτάρου εἴς.---οὐχ 
ἁπλῶς κατὰ πάντα τὰ ὀνόματα ἀλληγο- 
ρητέοι, ἀλλ᾽ ὅσα τῆς διανοίας τῇς καθόλου 
σημαντικά, ϑίτοχη. 1. ν. Ρ. 875. Εὐπθτ. 

τέτταρ' ἅττα ῥεύματα] Αὖ Ἠοπιεῖο 
δοσδρίτ, ᾿υἀϊοο Ῥτγοοῖο ἐπ ΡΙαι. Ηδρ. ἢ. 
396. ὁ ἐν τῷ Φαίδωνι Σωκράτης---καὶ τῶν 
ποταμῶν ἐκεῖθεν τὴν ἱστορίαν παρείληφε, 
καὶ γὰρ ὅτι πάντων ἐστὶν “᾿Ωκεανὸς μὲν 
πρῶτα, τὸν οὔπως ἐστι περῆσαι, (Οἀ. ΔΛ. 
167.) καὶ κ᾿ κα τῶν ἄλλῶὧν ὡσαύτως" Ἔνθα 
μὲν εἰς ᾿Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέ- 
ουσι, Κωκυτός θ᾽ ὃς δὴ Στυγὺς ὕδατός 
ἐστιν ἀποῤῥώξ᾽ (Οἀ. Κ. 514.) Ὅθεν 
οἶμαι καὶ ὁ ξωκράτης Στύγιον αὐτὸν προσ- 
εἰρηκεν, Ουδίιογ δυΐθιῃ. οἰθοθπὶϊβ ε8 
Ἰάδαν δοσοπιποάδε ΡΊΟΟΪὰΒ ἱπ ῬΙαί. Τίτῃ, 
ἷν, ». 2382. ᾿Ἐννοήσωμεν δὲ ὅτι μόνῃ τῶν 
στοιχείων τῇ γῇ δέδωκε πάντα στοιχεῖα 
διακεκριμένως ἔχειν, κόσμον αὐτὴν ὅλον 
ἀποτελῶν γον τῷ οὐρανῷ πεποικιλ- 
μένον, ἔστι γὰρ ἐν αὑτῇ καὶ πυρὸς ποταμὸς, 
καὶ ἀέρος, καὶ ὕδατος, καὶ γῆς ἄλλης, λό- 
γον ἐχούσης πρὸς αὐτὴν, ὃν ἂν αὐτὴ πρὸς τὸ 
πᾶν, ὥς φησιν ὃ ἐν τῷ Φαίδωνι Σωκράτης. 
Θυξ ρΡοβίγθι)δ πιο ἐρ 515 νοὶ ἰπ ῬΒώ- 
ἄσηθ ἱγαδυπίαγ, βεἃ οχ σϑυθ ΒΡ δίοπὶβ 
ἀοοίππᾶ 5υ3ο!ριπυγ ἃ Ῥτοοϊο. Ἐχ Οτ- 
Ρθοα ἰγϑάϊἴοπθ τρεῖς ΟἸ γταρίοάοτυβ 
Οοά. 1. Ρ.101. Ὅτι οὗ παραδιδόμενοι τέσ- 
σαρες ποταμοὶ κατὰ τὴν ᾿Ορφέως παρά- 
δοσιν τοῖς ὑπογείοις ἀναλογοῦσι ὃ στοι- 
χείοις τε καὶ κέντροις, κατὰ δύο ἀντιθέ- 
σεις" ὁ μὲν γὰρ Πυριφλεγέθων τῷ πυρὶ 
καὶ τῇ ἀνατολῇ" ὁ δὲ Κωκυτὸὺς τῇ γῇ καὶ 
τῇ δύσει" ὃ δὲ ᾿Αχέρων ἀέρι τε ἠὲ ἀρδίτῳ 
βρίᾳ" τούτους μὲν ᾿Ορφεὺς οὕτω διέταξεν, 
αὐτὸς δὲ τὸν ᾿Ωκεανὸν τῷ ὕδατι καὶ τῇ 
ἄρκτῳ προσοικειοῖ. 0 ἰπ ἰοεὺ δυὶ 6χ- 
οἷάϊξ δ) αυϊ, δυΐ τορυρηδί ; βιασυϊάειῃ 

φυδίαποτ ἤν] 80 Οτρῖθο ἀγα ἰ ἀϊουπίωτ, 

ΠΘΩῈ6 ἰΔΠΙ6 5 6χ 60 ὨΪδὶ {68 ΤηΘΙΠΟΓΔΙΒῸΓ; 
ᾳυδτίαπι, Οοοδθ), αὐτὸς, ἱ. 6. Ῥίαίο, 

δααϊάϊ55ε. ροτὶδείυσ. Νϑαὰα ἀπθ᾽δεῖο 

βοϊνιτυγ δἰΐετο ἀθ οδάάδθηι τὸ Ἀὰ γροὶ διὰ Ῥ» 

δ. Ὅτι οἱ τέτταρες ποταμοὶ τὰ τέτταρα 

στοιχεῖά ἐστι τὰ ἐν τῷ Ταρτάρῳ" ὃ μὲν 
᾽Ωκεανός φησι τὸ ὕδωρ' ὃ δὲ Κωκυτὺς, 
ἤτοι Στύγιος, ἡ γῆ" ὃ δὲ πυριφλεγέθων 

τὸ πῦρ' ὁ δὲ ᾿Αχέρων ὁ ἀήρ’ ἀντικεῖσθαι 
δὲ τῷ μὲν Πυριφλεγέθοντι τὸν Στύγιον, 

ὡς θερμὸν ψυχρῷ" (ἴ. θερμῷ ψυχρόν" τῷ 
δὲ ᾿Ωκεανῷ τὸν ᾿Αχέροντα, ὡς ὑδραῖον 
ἀερίῳ ({. ὑδραίῳ ἀέριον)" διὸ καὶ ᾿Ορφεὺς 
τὴν ᾿Αχερουσίαν λίμνην ᾿Αερίαν καλεῖ. 
Ταῦτα μὲν ὁ ἐξηγητής" ἡ μέντοι θέσις οὔχ' 

ὁμολογεῖ τῶν ποταμῶν" πρῶτος μὲν γὰρ 

καὶ ἀνωτέρω ὃ ̓ Ωκεανός" ὑπδ' δὲ τούτῳ ὃ 
Πυριφλεγέθων" ὑφ᾽ ᾧ ὁ Κωκυτός. ΓΑλλως 
τε καὶ ποταμοὶ λέγονται πάντες" καίτοι 

τὰ στοιχεῖα διάφορα. ἤΆμεινον οὖν λήξεις 
αὐτοὺς καὶ τόπους ἀκούειν ψυχῶν, τετρα- 

χῆ κατὰ βάθος διῃρημένων" καὶ πρὸ τῶν 
τόπων τὰς θείας ἰδιότητας" τὴν διοριστι- 

κὴν κατὰ τὸν ᾿Αχέροντα' τὴν κολαστικὴν 

διὰ θερμότητος κατὰ τὸν Πυριφλεγέθοντα" 
τὴν κολαστικὴν διὰ ψυχρότητος κατὰ τὸν 

Κωκυτόν. Ὁττυπιαὰθ ΟἸγταρίοάουὶ 6χ- 
σογρίαπι ΒρΡροβυῖὶ ΕἸβοῖιθγ: Π0Ο δα πμδπίο 
Ῥχονίβ οχ Βοτγβίθογο, {᾿ππὰ οχ Οὐδβπδιὶ 

δἀϊιίουα Οτρῃϊοογαπι Ρ. 410. γήυττ. 
τέτταρ' ἄττα ῥεύματα] ἅττα δὈ6ϑι ἃὉ"Ὁ 

Αὐρ. εἱ ΒΏΡ, ΜΈ επι ροια8. Ποὺ ῥεύ- 
ματα αὐαδβοῖ, πι} 18 οοτία ἐς οδύ88 γαροιϊ- 
ἴηι, ΠΈΙΝ. 

ῥέον περὶ κύκλῳ] β΄’. Εἀά. νοῖζ, οὐπὶ 
Αὐρ. ϑέθρὶι, περικύκλῳ οὐϊάϊε, αασά πιοη- 

βιτ βίπῖϊθ, βϑοαὰ οἱ περὶ κύκλῳ νυἱχ 81185 

υϑασδπὶ τερεγθβ; κύκλῳ ἀϊουπὶ νεὶ ἐν κύ- 
κλῳ. Οοιϊίεῖο περὶξ κύκλῳ, Τὰπι ν ]]επιὶ 

ἰηἰετ)θοίο ἀγείσαϊο ῥέων δ᾽ Αχέρων. εν." 
δι᾽ ἐρήμων τε] ΑΛΑαάϊαϊ πος τε συμ 

ΕἸβοδοτο οχ Αὐς. Ταῦ, δἱ βίου, οὗ ἀφικν. 
Ψ. ποῖ. δὰ 8. 131. [0 τ ἰρβᾶ Ἵοοπῇ, 
ἰδ]4, 8. 131, Ηξειν. 

ξ, 64. ΥΥ, 

αν 11. 117. 
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ῥέων ᾿Αχέρων, ὃς δὲ ἐρήμων τε τόπων" ῥεῖ ἄλλων καὶ" δὴ 
1.118. χαὶ ὑπὸ γῆν ῥέων εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν ᾿Αχερου- 

, Γ᾿» , να ΠΣ: 
σιάδα, οὐ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν σολλὼν ἀφι- 

κγοῦνται καί τινὰς εἱμιωρμένους χρόνους" μείνασωι, αἱ μὲν 
μακροτέρους, αἱ δὲ βραχυτέρους, πάλιν ἐκτέμπονται. εἰς 

Ἁ -: 7 ᾿ ᾿ ᾽7 Δ Ἁ τὰς τῶν ζώων γενέσεις. [ὃ. 142.) Τρίτος δὲ ποταροὸς 
τούτων" κατὰ μέσογ" ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς 
ἐκπίπτει εἰς τόπον μέγαν πυρὶ πολλῷ καόμενον" καὶ 
λίμνην ποιεῖ μείζω τῆς παρ ἡμῖν θαλάττης, ζέουσαν ὕδατος 
καὶ πηλοῦ" ἐντεῦθεν δὲ χωρεῖ κύκλῳ θολερὸς καὶ πηλω- 
δης, περιελιττόμενος δὲ τῇ γῆ ἀλλοσέ τε ἀφικνεῖταιἃ καὶ 
παρ ἐσχατὰ τῆς ᾿Αχερουσιάδος λήμνης, οὐ ξυμιμιιγνύμενος 

““ 6 Ἀ Ν 8 ὔ .«»"» “»Ἥ Ω ,7 
σῷ ὑδατι" περιελιχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς ἐμβάλλει 
κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου.ἷ οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃνβ ἐπονομάζουσιν 
Πυριφλεγέθοντα, οὗ καὶ οἱ ῥύακες ἀποσπάσματα ἀναφυ- 
σῶσιν, ὅπῇ ἂν σύχωσι τῆς γῆς. τούτου δ᾽ αὖὶ καταντικρὺ 
ὃ τέταρτος! ἐκπίπτει εἰς τύπον πρῶτον δεινόν τε καὶ ἄγριον, 

τὶ τε δὰ ὙΓΔΛΠΥΦΟΕΘΉΗΠ εὲ τὸ Ἐ.---" τόπων οτὰ 1,.---ῦ καὶ ροδὲ δὴ οπι 1, δὲ 
ΡΥ Ἵ1.---πν τὴν ἀχερουσιάδα ἀφικνεῖται ᾧ.---π χρόνους οἱ Ο.---ὖ ποταμὸς διὰ τούτων 
Φὸ οἱ ργ Δ.---Δ μέσων Π.---Ὦ μδτὶ καιόμενον.----" καὶ οτὴ Δ.---- τὴν γῆν ΓᾺ.--- ἄλ- 
λος ἕτερος ἀφικνεῖται ΓᾺ.---5 δὲ οἵα Γ---ἰ τάρου Δ.--- Ῥοδὲ ὃν οπιῖϑὶ ἔτι ὑπ ΓΔΛ 
ὙΦΟΕΘΗΙΙ οἱ ἐοῖτ ἘΠ.--- ὀνομάζουσι ἩΛΥΦΟΕΘΗΙΙ, οἱ μγ Π.---ἰ αὐτοῦ ΠΥ εἴ με 

1|ῦτῖ8 ἰδθη ΤὨροάδοτγοὰ εὲ ἘΌβοΡ. Μβ. αἱ μὲν μακροτέρου] ΑΒδυηὶ 80 Αυᾳ. 
Οχοπ. δρεβὲ τῇ γῇν ΄υοὰ ἴῃ τοὶ αυΐβ ᾳαο- 180Η. 

πάλιν ἐκπέμπονται --- γενέσεις} ΟἸγπι- 
Ρὶοάοτυβ ἐπ ΟΥριθο ὅ6βη. (410.) ὅτι πα- 
λαιὸς ὅ λόγος, ᾿Ορφικός πε καὶ Πυθαγό- 
ρειος, ὃ πάλιν ἄγων τὰς ψυχὰς εἰς τὸ σῶ- 
μα, καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀνάγων, 
καὶ τοῦτο κύκλῳ πολλάκις. ὅοττι, 

8. 142. τρίτος δὲ ποταμὸ----ἐναντίως τῷ 
Πυριφλεγέθοντι] Οἴίϊαι ΤΠοοάοτεί, βότμ. 
χ, Ὁ. 047---Θδὁ48. [πάϊάδη υἱἐοηυβ τοτὲ 
ἘυβεΡ. Ῥτῶρ. Ενδηρ, χὶ. 38. ρ. 567 .--- 
δ69. ΥΥνττ. 

ἐκβάλλει] ἐκβάλλειν ἀθ᾽ ϑραξενἐρίπο 
βιονπὶϑ ὁ ἑέγτα ργουεηϊοπὲε ροπὶ, ἀοοςαυϊε, 
ΔΒ θῖο πος υοαῦθ Ἰοσο, ΝΙυβρτανΐιβ 
δα παρέ ὃ Ιρῃ. Τὶ 1042, [Τὰ ΤΠθο- 
ἄοτοί. εἰσβολῆς ἐμπίπτειν ἃ 18. Ῥαϊδξίπ, 
εἰσπίπτει. Τ) 62} Αἰιουπι καόμενον τθ- 
Ῥοϑΐ ὕχὸ καιόμενον. ΟἿ 8. 148.---τῆς 

ἡμῖν θαλάττης, πιαγὶ πιραϊίοτταπεο, 
υοά 8|188 ἀἰοίτυν ἥδε ἡ θάλασσα, ἢος 
γπατε, Ἠπκινυ. 

δὲ τῇ ὙΠ] Ἐυδερ, δέ γε τῇ γῇ. Α 

488 ᾿᾿δγὴ8 οπγίβϑατῃ γϑ] θῶ. Νϑιὰ αἱ δά- 
Ταποίαπι ψοῖθο ἀδίϊνυμι ἔδσαβ ὕτὸ διὰ τῆς 
γῆ, Υἱχ ροββὶβ περιελιττόμενον τῇ γῇ 581- 
ἴδγ αυδῆὶ ὧδ δινῖο Θχίθγπδτη ἰθσσϑση ἅτ - 
δἱδπίθ ἱπέοΠρογο, αυὰπὶ ἰδπθη ἀ6 πιθϑξα 
δι θῖθυ ἰθῦγαπῃ πος αἷοὶ ἀθοίαγεϊ ρα] υάὶβ 
Αομοτγυβὶθ τπθηῖῖο. Αὰ 3οηρθοσγαί Β]αΐο 
περιελιττόμενος δὲ τῆς γῆς ἄλλοσέ τε (εξ 
ἐπ αἰΐαβ ἐξγγ Ραγί68) ἀφικνεῖται οἰς, ὃ 
ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου, ἱ. ε. 
εἴς τι κατωτέρῳ μέρος τοῦ Ταρτ. Νὰ ἰπ 
Ἰρβυτῃ Ταγίδγαπι, αἴ το αυΐ δαν, 116 6χ- 
υπᾶδί, δ, 141, ἰηἷτ, Ἐντεῦθεν δὲ πάλιν 
δυόμενα κατὰ τῆς γῆ:---πάλιν εἰς τὸν Τάρ- 
Ταρον ἐμβάλλει. οἵ. ὃ. οχέτ. ΜαΙα ἢ, !, 
Αυρ. ἐκβάλλει. ξινη. 

ἐστὶν ὃν] ὙΜυϊρο ὃν ἔτι Τὰ}. ὃν ἔτι 
ὀνομάζ. Ὑοουϊαπι τεοΐθ οταϊτῖϊ Αὐρ. δὲ 
Τμπεοάοτοί.--τοῖ ῥύακες. νἱά. ποῖ. δὰ ᾧ, 
139.---Τούτου δ᾽ αὖ καταντ. Τὺ, τούτου 
δὲ αὐτοῦ κ. εινν. 

εἰς τόπον πρῶτον] Ανεβὶ πρῶτον ἴῃ 
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, "» νον “ " ε ͵ ι 
ὡς λέγεται, “χγρῶρμνω ὃξ ἔχοντα ὅλον οἷον ὁ κυανός," ὃν δὴ 
3 ᾿ Ἁ ᾽ ᾿Ὶ " “ Ν 

ἐπονομάξουσι Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην ἣν' ποιεῖ ὁ ποταρμος 
3 ΄ τῇ ᾽ ε  . ᾿Ὶ 2 “ Ἁ κ ἐμβάλλων" Στύγα. ὁ δ᾽ ἐμπεσὼν ἐνταῦθα καὶ δεινὰς 
ὃ , ὰ Ἀ Ε "“, “ὸ δὲ τι 0 »“ Ρ “Ὁ ᾿ 

υνάμεις λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, δὺς" κατὰ" τῆς" γῆς, περιε- 
Ἷ »᾿ »" ὔ 

λιττόμενος γωρεῖ ἐναντίως τῷ Πυριφλεγέθοντι. καὶ ἀπαν- 
»“ “᾿ Ν κ 

σῷ ἐν τῇ Αχερουσιάδι" λίμνῃ ἐξ ἐγωντίας" καὶ οὐδὲ τὰ" 
’ [ 2 Ν 7] δῷ Ἁ Ἁ “- ΄ 

Τούτου ὕδωρ οὐδενὶ μίγνυται, ἀλλὼ καὶ οὗτος κυκλῳ πέε- 
ἈΝ Ἀ “ν 

ριελθὼν ἐρυιβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον ἐναντίως" τῷ ἼΠυρι- 
7 ΕΙ Ἀ ’ὔ 

Φλεγέθοντι: ὀνομνα δὲ τούτῳ ἐστίν, ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσι, 
Ἀ ἡ ᾽ὔ 

Κωκυτός. [ὃ. 143.] Τούτων δὲ οὕτω πεφυκότων, ἐπειδὰν 
’ὔ ,ὔ » Ν ’; - 

ἀφίκωνται οἱ τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οἱ ὁ δαίμων 
ἰ -" Ν Υ “ 

ἕχαστον κομίζει, πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ το καλῶς καὶ 
Ἀ ᾿ 

ὁσίως βιώσαντες καὶ οἱ μή. καὶ οἵ μὲν ἂν δόξωσι μέσως" 

Ἅ{8.---Ὁ τάρταρος Δ.---κ κυανοῦς ᾧ, ὠκεανὸς Η οἷ ργ Ε, ὁ ὠκνανὸς 1.--- ἣν δά ὰ ΦΙ οἱ 
ΤῸ Γ.--αοῖ ἐκβάλλων ΓῸ.---Ὦ δὶς Γ΄.--τὸ καὶ ΓΌ.---Ρ τῆς οπῖ ΕἸ,.--- ἐναντίος ἩΓΞΠῪ 
ΦΟΘΗ..---ἰ ἀχαιρουσία 8.---ῦ τὸ οτὴὰ ΓΟῚ,,--οἰ ἐναντίος εἰς ΓΌ.---ἃ ἐναντίος ἘΠΥΘΘΗ 
1, δὲ οῖγ Δ.--ὐ φάσκουσι ἘϊΦ᾽.---ἶ ὁσίως καὶ δικαίως 1,5..---ὦ ἀμέσως Ο, ἀμέμπως 1,. 

Ταδοάοτείο : εἰ ἕοτέθ ἱταπβροπεπάσμῃ ἰΐδ, 
ἐκπίπτει πρῶτον εἰς τόπον δεινὸν---αἱ ορ- 
Ῥοπϑέιτ βεαυθῃιὶ δὺς κατὰ τῆς γῆς. τα. 

πρῶτο» ' Α Ἱπεοάοτγθέο ομΐβϑαπι ἢος 
πρῶτον νΘ]]6πὶ δὶς ροβὶίμτα, πρῶτον εἰς 
τόπ. Τα ἰά. Τροσθος, πῶ εητα 
δὲ χρῶμα ἔχειν. ἤεινν. 

χρῶμα] Εἰοϊῆυ : οοἰογενα ὑεγῸ ἰοσιι8 
ἑαΐεπι αῦεξ ἐοέμβ, φυαϊέξβ ὁ8δ8ὲ ψαπειιβ: 
αυδδὶ Ἰερεχῖς ὁ κυάνεος οἰπὶ ϑίοθθο. Αἱ 
κυανὸς ποῃ πιοῦο 6βύ ἱρ86 οοἷον σανυμῖδθιδ, 
48115 6βὶ σα! δὲ τηδυ]8----ϑοὰ οἰϊδπι ρ'ἐηι- 
γιὰ δ᾽υβάοπι οο]οτῖβ, 56 ἢανθβοθη 8, 6 
βθπθγα ἰδϑρίάυτῃ (Ρ]1π5. Η. Ν, 37. 9. 
ψεὶ βεουπά πὶ 8|108 ΒΑρρΒίτογτιπι. (Οοπέ, 
ΤἬθορὶιτ. ἀθ Ἰαρίἀἀ, Ρ. 218. Βα8. Νίευτ5. 
Ογρτ, 11. ὅ. Ρ. 94. οὲ βοβπείάδγιβ δὰ 
Απδογ, Οἀ. 29. 4. ΕἸβοη. κυανὸν οοἶγαηιν 
εμρτγὲ, ἀεῖπα 8 οἰΐδπι ἑαρίάθι [ιατιϊὲ ἀϊο- 
ἴππι 'π Τοχῖοο 800 ΒοΙῖρβῖ νἱγ ἰπ ΗΪ8 τθ- 
Ῥὺ5 οπηηΐυπη Βοά 16 αγυὶεἰϑϑίπηιβ, Θοθπεῖ- 
ρθε, ἨΈΕΙΝΡ, 

ἐπονομάζουσι] Οορποπιϊπαπέ δση δ ἐῳ- 
εἴπιπε: τοίθγεπάππι δα βεαυδηβ ὄνομα δὲ 
τούτῳ ἐστίν" ρὑτοργίιν αἰέϑθα, εἰ πομηθη 
εϑὲ (οομψέιβ, δή υττ. ΐ 

ἣν ποιεῖ] Ηος ἣν Τπθοάοτει Οοάά, 
δἰϊαυοῖ βεινασγαμΐ, 40 Οπιῖ88ο, οἵ πιοἰοβία 
τοἀμπάδθαπι δξο ὁ ποταμὸς ἐμβάλλων, 

. δἔ μοβὲ γϑῖθα ὃν δὴ ἐπονομάζουσι Στύγιον 
βἷὶς βου ρίυπι οροπερδΐ, καὶ τὴν λίμνην 
ποιεῖ τὴν Στύγα καλουμένην. Νυπο Ἰάεπι 

δ, 1, 681 βαυπιοῃὴβ ἰθποῦ αἱ ἀθ Τορρ, 11, 
. 683. Α..---οἰς Λακεδαίμονα, ἣν ὑμεῖς 

ὀρθῶς ἔφατε κατοικεῖσθαι, καὶ Κρήτην ὡς 
ἀδελφοῖς νόμοις. Χοπορῆ. Απδρ, 1, 1, 
2. Κῦρον μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, 
ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε καὶ στρατηγὸν 
δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων εἴς. ΤΙΡἱα, ἱ, 
4, 9.---ποταμὸν---πλήρη ἰχθύων μεγάλων 
καὶ πραέων, οὖς οὗ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον 
καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. 
Ηξιν. 

περιελιττόμενο5}] Αὐρ. δὺς καὶ κατὰ 
τῆς γῆς περιελ. ἘχπεΡ. δὲ Τπεοάοτγοῖ. 
δὺς κι τ. γὝ. καὶ περιελιττόμενος. Βδπο, 
Αἰτϊυπάς ἑδῖιεπ ποὸη ἢτιπδίαπι μος καὶ τα- 
οἴρετθ ἀπθίξανὶ πιυϊζοτατι τπϑιηοσγ ἰοσο- 
ταχη, ἘΝ] ἰάοπι π0}}8 ϑδὲ ραν οὶρίογυτα 
Τυποίατα. ΗΈΙΝΡ. 

χωρεῖ ἐναντίω] Αυρ. εἰ Ἐυ56Ὁ. ἢ, 1]. 
δὲ ρῬϑ0}]ο ροβὲ ἐναντίος, ουἱ ἰΙοσὰβ ἱπ Ὠϊσ 
πΌΪ 85. Ντα ἐναντίως χωρεῖ ο5ὲ Ἰάοτα 
αυοά ἐξ ἐναντίας χωρεῖ; σοπίτα χωρεῖ 
ἐναντίος οδὲ οὐυΐαηι ἱξ, Νἕὺ ϑαρτα ἰπ 
γευυ 8 τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίως 
ῥέων ᾿Αχέρων δ. 141. 116 ΠΡτοταμι ξαὶϊὲ 
νϑηείδ5, ΗΈΙΝ. 

ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσι] ὅϑ:ϊς Αὐρ. Ταῦ. 
Ἐπβοῦ, δὲ ϑίοῦ. [πΕαα, ἰορίίωυν φάσ- 
κουσι, αυοά δἰἴαπαπι δῦ ἢ. 1. Ηξιν. 

8. 148. διεδικάσαντο)] Ψ]άθδίασ δηΐ- 
τιϑάνοιθο ποβίτα δὰ ἃ. 9, ἔυττ. 

καλῶς καὶ ὁσίωΞ} ἴἰὰ Αὐρ. Ταῦ. Βα5. 

ι-. ἢν 118. 

ξ. 6ὅ. ΥΥ͂. 
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! Ἁ ͵ὔ ᾿ 

βεβιωκέναι, πορευθέντες ἐπὶ) τὸν ᾿Αχέροντα,; ἀναβάντες 
« »" -" » 

ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήματάς" ἐστιν, ἐπὶ τούτων ἀφικνοῦνται εἰς 
Ἀ ’ Ν᾿} “ ; “ῖχ’ἦ΄; 

ΤῊΝν λιεμνῆν, καὶ ἐχεὶί ΟἰΧουσ! ΤῈ " καὶ καθαιρόμενοι σῶν τε 

ἀδικηρνάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται, εἰ τίς τι ἠδίκηκε, 
΄“-- “- ͵ . 

σῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς Φέρονται κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος" 
“Ὁ Ν “ 

οἵ δ᾽ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέθη τῶν ἁμαρτη- 

-ῷΒἥθὄἥε πὸ 1,.----ὦ ἀχέροντα καὶ ἀναβάντες ᾧ.----Ὁ ὀχήμά Ἡ.---" τε οἵχ ΔΦΌϑ8.--Δ τὶ τιβ 

2. ϑίοῦ. δίαυς 16 ἰθρεπαπὶ Ἐϊοΐθυβ οἵ, 
ἰεβίε Εοτβϑίετο, Αὐϑιίρρυβ. [π ΑἸά, [|1- 
Ὀταπϊ εἰσοσα ροϑὲ ὅσίως τορεϊέυτα καὶ 
ϑιερθαπυτα ἱπθυχίξ, οἱ οἀϊάοτῖς καλ. καὶ 
ὁσίως καὶ δικαίως. Μοχ μέσως βεβιωκέ- 
ναι οδὶ οὗ διαφερόντως οὔτε κακῶς οὔτε εὖ 
βεβ. εινυ. 

ἀναβάντες ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήματά ἐστιν 
Ουπβοοπἀθηέε8 δα, φῶ βεϊοϑὲ ἐρϑὶ5 βιιπέ 
οεϊμβοιία. Νυ]}]ὰ δϑὲ γϑιῖο ἡυδτα ὀχήματα 
᾿π.6 Πρ τη σογρΌβουβ {|| οἱ ααδϑὶ [6- 
τυ ἰ58ἰ τη 8 {ΠῚ 85, 1188 ΔΗ πα ΠΟΠίδηΪΟΥ 
δάμιβοιθγο μετ δδυαπίυγ ἃ ῬΙιομίοῖθ : ἀς 
08 ορ᾿πίοπθ αἰχίπιυβ δὰ Ῥιυϊαγοίναπι 49 
8. Ν. Ψ. Ρ. 97. αὐυδηιαᾳύδη 68 ἰπίθ! ]οχο- 
τυηΐ ὝΤΣ Οοά, 1. ρΡ. 162. εἰ 
9264. εἰ ῬτοΟΙυ5 Οοπαποπί, ἱῃ ῬΊδι. ΤΊπν. 
ν. Ρ. 321, πιο. Ναιβ πος ἰόσὸ 8; ΠῚ:5 
ἀϊουπίυν 68 ἀναβαίνειν, αυδ91 δπίϑα ποῦ 
Ἠδθυλδδοηΐ: εἰ πιοχ ἐκβαίνειν οἱ ἀποβαί- 
γειν, αυϑβῖ τ  πηποπίθ9 θ8. Ἰἴδαυς δοεὶ- 
Ρἱεπάμσπι οχ ξαθυ δ νου βὶ πὶ! αάϊπα, ἴῃ 
ἢν 81}}15 1{1πτὴϑ ἀβατε πανϊρία ροβίυϊδη- 
ἰς, υττ. 

καθαιρόμενοι] Ἠϊὶο ἰοουβ ν᾽ άἀδέιτ ἴα- 
ἀυ8 ρΡυτραίου! Βοπιαπεηβίυια. ἴ)6 δηῖ- 
τοᾶτα πὶ Ραγρδίϊομπο ν. γίγρ, νἱ. 185. 1 ορὶ 
ΤΑΘΓΟΌΓ ΒΌΡΕΓ ἴδ τὸ ἰοσὺβ πη Οοτγρία (ρ. 
8382.) Ρυΐ, ἀθ 5, Ν, Υ', (5666.) αυο ἔλ- 
Βυΐϊατι ΤΒΘδρϑβιὶ ἀδ ϑίδία δηϊππ σση ροβὲ 
τηοτίεπι δχμροϑβυΐ, δὰ αιιδπι δὲ δἰ δῖ 1ὰ- 
ἴδηὰβ ἰη (865. Ρ. 4. ἤευβ. υδὲ Αὐυραβίυβ 
ἀϊοϊταγ ῥτοά118556 νατὴβ ἱπάαίι5 σο]οτῖθα, 
τῆοτγο ΟΠ δι] οη18, πῆς ΡΔΙ]άα πὰπὸ 
τυθοπὲς ἔδοϊθ, ἀδὶπ οὔθουγα, ἰσπθῦτγοβα δὲ 
πῸδ118---Ἴ 881: ΑΡΟΙ πὶβ ἴὰπι ἐταάϊτατ, εἰ 
ψεϊαὶ αυτυ Ῥυγαπὶ Θχρυγρδίυτα 6886, τὶ 
Ἡδυπίηρ, δὰ 1]. 1, ρ. 40. ὅοττι. 

ἠδίκησε] ὕπυ9 Αὐρ. ἠδίκηκε.---καὶ 
καθαιρόμενοι. ϑυϊά. ν. ᾿Αχέρων" Ὃ δὲ 
᾿Αχέρων καθαρσίῳ ἔοικε καὶ οὐ κολαστη- 
ρίῳ, ῥύπτων καὶ σμήχων τὰ ἁμαρτήματα 
τῶν ἀνθρώπων. Ἠεινν. 

εὐεργεσιῶν] Ῥετπήθ δίησο ἢ. 1. εὐερ- 
γεσίαι ορροπυπίαγ ἀδικήμασι ἐς Ἰΐορ. χ. 
Ρ. 61. Β. υδὶ ᾿(ἰἄθτα δϑύιηὸ 4 τηοτίυο- 
τύχα δρυὰ ἱπέοθιοβ. ρα μὶδ ρυδιμ  βαυς, ἵνα 

δεκαπλάσιον τὸ ἔκτισμα τοῦ ἀδικήματος 
ἐκτίνοιεν---" καὶ αὖ εἴ τινας εὐεργεσίας 
εὐεργετηκότες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι γεγο- 
νότες εἶεν, κατὰ ταυτὰ τὴν ἀξίαν κομί- 
ἕοιντο. ἤξινν, 

ἀνιάτω:}] ΟἸγιπρίράοτυϑ : Ὅτι εὐίατα 
μὲν τὰ ἄνευ πονηρᾶς ἕξεως ἁμαρτανόμενα" 
δυσίατα δὲ τὰ ἀπὸ ἕξεως μὲν (ἀ 6 πονη- 
ρᾶᾷ5), ἀλλὰ καὶ ἀντιτεινούσης πρὸς τὴν 
ἐνέργειαν, καὶ ἐπὶ τῇ ἐνεργείᾳ μεταβαλ- 
λομένης' ἀνίατα δὲ τὰ ἀπὸ ἕξεως πονηρᾶς 
καὶ ἀμεταμελήτου. Ταῖς μὲν πρώταις 
ἀφώρισται ᾿Αχέρων, καὶ ἡ ̓Αχερουσία λίμ- 
νη" ταῖς δὲ δύο ὁ Πυριφλεγέθων καὶ Κω- 
κυτός' ταῖς δὲ τρισὶν ὁ Τάρταρος. ν. Ν γι- 
τοπθδοῖ. δὰ ΡΙας ΒῸΝ ἡ. Ρ. 108. βΊδοη. 

ἀνιάτως ἔχειν] Θυδβάδηι δρυὰ ᾿πΐετοϑ 
6558 ἈΠΙΠΊρ5, 6185 δ ΟΓΠΪ5 ρΩ5Π15 ἐ ΤΉ ΟΥΙ, 
ῬΙδίο δεῖδπν ἰω Οοτγρία, οἱ ἤρ. χ᾿ ἐγδαϊε, 
τοδρὶβ᾽}}6 δὰ ρορυΐϊδγθηι ορ᾿πΐοποπι, 08 ΠῸ 
σοπβοαυσηίογ το αυδ βυα ἀοοίτπαο ἀδ 
Τ)6ο; αὶ απίπιδια ἀἰνῖπδ ᾿ρθᾶπι ρατίςα- 
ἴϑτπὰ πιδιογῖρε ογθδβϑοῖ δυυπάδπεϊδ βὰδο ἰρ- 
88 Ὀοπίϊηι5, 5ἴο ταπηθη εἰ ῬΙυϊΆγον5 
ἂς 8. Νὶ Ψ, ρ. δ64. Ε. οὲ 'ρβθ ἜΕ 
ΠΔΏΒ ἀοοίγ 85 δυα: ἰδίαι μ᾿. 551. Ε;, εἱ 
Δ}10ὲ ἐγαάϊς. ἘΕ 5ἰς 8}} ἔπ βαὶβ νεκυίαις : 
ν. ο. ΚΑ βομίπον, αυὶ ὀϊοίταγ, ἴΏ Ααϊόσῆο 
8. 21. Ἰύαψυε ΟἸγτιμίοάοτγι5. Οοά, ἱ. ρΡ. 
2δδ. Πῶς οὐδέποτε ἐξίασιν ἀπὸ τοῦ Ταρ- 
τάρου αἱ ἀνίατα βεβιωκυῖαι , ἢ πολιτικῶς 
ἔψευσται, ἵνα εὐλαβῶνται αἱ ψυχαὶ τὰ 
ἀνήκεστα τῶν ἁμαρτημάτων. Ἐδὶ 5ἰπν}}1- 
ἴθΓ ἀδ ἰδ ἴδθι}15 ᾿υἀϊεαὶ ΡΙυΐϊδτομυ5 ἀν, 
Ἐρφίσιγ, Ρ. 1104. Β, Βερυρπαπεῖδαι ἴπ 
ῬΙδίοπὶβ ρἰδοϊϊο ποίδὲ Ασπορθῖυβ δᾶν. 
Οοπίε8, ἴ᾿. Ρ. 52. “ Φυϊά ἡ ῬΙδαίο, ἰᾳ δῆ) 
νϑβέοσ, ἰπ 60 νοϊαπιπο χυοὰ δε Δηϊπι 
Του α  ἰδί6 σοπιροβυῖ, ποῦ ΔΟΠΘΓΟΙ 
(δπι, ποῖ ϑίγροπι, ποῦ (ὐοογίυπν ΒΌν 105 
εἰ ΡυπΠρὨοροιμοπίεπι πιοτηϊπαῖ ὃ ῃ αυϊ- 
58 δηϊπι88 δϑϑανοσδΐ νοὐνὶ, ἸΠΘΓΡῚ, ΘΧΌΤΙ. 
Ἐπ πόπιο Ῥγυάοπίϊδ ποὰ ρᾶτνεο, δὲ οχᾶ- 
τη ηῖβ ἡ οί] ι6 ροσρεπβὶ, τθπὶ ἱποποάᾶ- 
δέ Θπὶ βυβοῖρὴϊ, αὐ οὐπὶ ἈΠῚμᾶ5. ἀἰσαῖ ἴτη- 
τηοτία! 65, ρεγρείυδ5, οἱ σογρότα!! βο!αϊ- 
ἰδία ρυϊνδίδβ, ῬΌΒΙΓΙ οὰ5 οἶσαΐ (ἀπθη οἰ 
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μάτων, ἢ" ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ μεγάλας ἢ φόνους ἀδί-. 
κους καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι ἢ ἄλλα ὅσα 
σοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ προσήκουσα μοῖρα 
ῥίπτει εἰς τὸν. Τάρταρον, ὅθεν οὔ ποτεῖ ἐκβαίνουσιν. 
[8. 144. Οἱ δ᾽ ἂν ἰάσιμα μέν" μεγάλα δὲ δόξωσιν 
ἡμαρτηκέναι ἁμαρτήματα, οἱονὶ πρὸς πατέρα ἢ μητέρα 

1,.---.β ἡδίκηκε ἸΓΔΕΠΎΥΎΦΟΕΟΘΗΙΕ : ἠδίκησε "ς.--- ἢ καὶ ΕἸ, οπι ᾿Γ χη.-- Δι οιαῦτα 
τυγχάνει ὄντα ἸΛΞΠΎΟΘΗΙΙ,, τυγχάνει τοιαῦτα ὄντα ΓΟ, τυγχάνει ὄντα (οταΐβδο 
τοιαῦτα) ᾧ8 : τυγχάνει ὄντα τοιαῦτα -.---ὃ οὐδέποτε ΓΕ.---" μὲν οπι ΓΕ.---ἰ ἢ 8.--- 

«Ἰο]οΥ]8 αῇδοῖαί βαπθὰ, Οὐἷβ δυίΐοση μοπιὶ- 
τσ Π0Ὶ νἱάεῖ, αυοὰ βἷς ᾿πιπιοτία]6, αυοά 
5 ρ]αχ, Βυϊπι ρό886. ἀοϊοτῖϑ ΞΘ βιπὶ 
δαπιϊζίογα : ᾳυοά δυΐθηιν βοπεϊδὶ ἀοἸόγθτη, 
ὙἹπιπιογί Ἰξαίθση. παθογα ποη Ροβ86 9 Νεὸ 
ἰδίπει 6᾽08 δαυσίοηα8 μ᾽ ατϊπλυτη ἃ νου δίθ 
ἀθοϊ δῖ. Οὐυϑιηνῖθ δαΐν νἱτ ἰθπΐβ. οἵ 
θπθνοὶεθ νο απ 18 ̓ ππππδμὉ πὶ 6556 ΟΓ - 
αἰάοσῖε, Δ ΡΙ(4}1} δηΐιηδ5 βοητθητἶα σοπάοιῃν 
ὨᾶΓΟ, ΠῸΠ ἐδ ἰδπιθη ἀὔΒΟΠΘ βυβρίσδίυβ, 
)Δὶ 888 ἴῃ δυχΐπδ ἐογεθητῖα βατη ΠΙΆ Γαι, 
ΕἸοδἷ5 οἱ οὐ ποβὶβ νοταριπῖθα5 ἐθίτα, 1Κ8- 
αἰαπίυσ δηΐπι, οἱ δα πἰ ]απὶ τϑάβοί, ἱπ- 
του! το ῖβ ρογροίυ:β ἐγυβίγαι συμ νδῃ68- 
οὐπι. Αἱ οχϑίρυϊ δηΐπιδβ, δὰ μἰ πὶ 
τοάϊρὶ, εἰ ἐπ ρογρθίυθιη Ἰηΐοτῖγα, πυβηαδιῃ 
ἀἰχιὶ ῬΙδῖο, οβίᾳυς ἤφθοο ᾿ρβϑῖυβ Απιοθὴ 
δῖ ἱπίθγργοίδιϊο, δὺς ορίηϊο, ϑιπιρ]}- 
οἴτοῦ Ἔπθα5 82. ἴῃ ΤὭΘΟρΒτ. Ρ. δὅ2, οἱ 
δὲ κακοὶ εἰς Τάρταρον ἐμπεσόντες, ὅθεν 
οὔποτε ἐκβήσονται, αὐτοὶ μὲν οὔκετι ὁνί- 
νανται, παράδειγμα δὲ τῆς δίκης γενόμε- 
νοι, εἰς ἀεὶ κείσονται" ταῦτα γὰρ ἐν Φαί- 
δωνι καὶ Γοργίᾳ Σωκράτης διϊσχυρίζετο. 
54 ἴθ ορίπῖο ρορα Άτῖ8. ἀπιὶ υ  58᾽ πη 
88η6, ἴῃ ΤΥ 5.0 }18 ἰγα "ἢ ἃ ροδεῖ5 εἰ βἃ- 
οοτάοι θὰ σα  οργαία, ἃ Β]αίομς 58116Πὶ ἴπ 
"18 μύθοις δα ἰδ ἐα Θὲ δ υδὰπη φαἀπιοηϊὶ- 
οἠἷ8 πολιτικῆς δοςοιητηοάδία 6δί, Πδαιιε, 
Ὡθπ Ρἐ ]οβορίνοβ, 564, ἐξηγητὰς, τελεσ- 
τὰς, μυσταγωγοὺς, Θᾶπι (ΠΟΙ ΟὈγΑπίθ8 ἔδοὶὰ 
Οεἰϑὰ8 δρυὰ Οπροῦθπι νἱϊ!, 48. ρ. 776. 
Ἐ. υτι. 

ἀνιάτως] Τπηοοάοτεῖ, ἀνηκέστως. Ἠε- 
50}. ̓ Ανήκεστον" ἀνίατον, αἱ νυ]ραίυτῃ 6Χ 
Ε1ο558 ἤυχῖεδο νἀ ετὶ αυθδὲ, θεά ἀε Ηθρ.Σ. 
Ρ. 615. Ε. τὶς τῶν οὕτως ἀνιάτως ἐχόντων 
εἰς πονηρίαν. ἀεἴερρ.ἷχ, Ρ. 862. Ἐ', ὃν δ᾽ ἂν 
ἀνιάτως εἷς ταῦτα ἔχοντα αἴσθηται νομο- 
θέτης, δίκην τούτοισι---θήσει τινά. Οοτρ. 
8. 111. Οἱ δ' ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ 
διὰ τὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι γένων- 
ται εἰς, Ηξινν, 

ἢ ἱεροσυλίας] Αὔοβι ἢ ἃ Τοῦ, πραὰς 

δχργαβϑὶς ἴοο ΕἸοΐπυβ: φηὲ υἱκεϊἐδοέ 8α- 
οὐρα πα γμεγρεοίτανεγὶπί. --- Τυῦ, 
τυγχ. τοιαῦτα ὄντα. ἤεινν. 

Τάρταρον] ΟἸγπιριοάοτιβ δρυά Υγι- 
ἰθμθ. ἃ, 1, Ὅτι ὁ Τάρταρος τ ἡκεκὸ ἐστὶ 
τῶν ἀγαθῶν στέρησις" διὸ τοὺς ἀνίατα 
πλημμελοῦντας οὗτος ὑποδέχεται, ὧς εἰς 
τὸν ἑαυτῶν τάρταρον ἐκπεσόντας᾽ ῥιπ- 
τεῖσθαι δὲ λέγονται, ὡς Βαρυτάτην ζωὴν 
ἐζξηκότες, καὶ ὧς ἑτεροκίνητον, καὶ ὡς ποι- 
ναίαν' καὶ οὕτως ἐπωθουμένην (1. ἀπωθ.) 
ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης. ἘΕΊΒΟΗ. 

οὔποτε ἐκβαίνουσιν] ταῦτα πῶς ἂν 
ΕἾΝ Ἐυβθθυϊυ8 ἀθ ος δὲ 511}}}} δρυὰά 

ογρίϑηῃ ἰθ00) δύναιτο συνᾷδειν τοῖς περὶ 
ἀμοιβῆς σωμάτων, ἃ τὴν ψυχὴν μετιοῦσαν 
αἱρεῖσθαι φάσκουσι, λόγοις ; πῶς γὰρ ἣ 
αὐτὴ τιμωρίας καὶ δεσμωτήρια καὶ τοσαύ- 
τὴν δίκην εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον μετὰ τὴν ἐν- 
θένδε τελευτὴν ὑφέξει, καὶ πάλιν οἵα τις 
ἀνειμένη καὶ δεσμῶν ἐλευθέρα βίους ἂν 
ἕλοιτ᾽, οὖς ἂν ἐθέλῃ ; Ῥτερ. Ενδην, 1. 
183. ς, 16. Ρ. 700, Ιἄδηναας ἱπίον ΡΙ δίοηϊ- 
(08 γα]ρὸ αυφγε θαταγ, οὐἱ ἐΠρ ἴσοι δρυὰ 
ΟἸγιυριοάοσυμα δβοϊαϊϊοπε) ἴηνθηῖδο; 
ποηρ6 ἢ πολιτικῶς ἔψευσται, ἵνα εὐλά- 
βωνται αἱ ψυχαὶ τὰ ἀνήκεσται τῶν ἁμαρ- 
τημάτων' ἢ πρὸς μίαν περίοδον, τὸ οὐδέ- 
ποτε. ΣΣυριάνου αὕτη ἡ ἐπιβολή.---δύνα- 
ται δέ τις εἰπεῖν καὶ ὅτι ὅσον ἐφ᾽ ἑαυταῖς 
οὔποτε ἐκβαίνουσιν" οὐκέτι γὰρ ἑανταῖς 
δύνανται βοηθεῖν, ἀλλ᾽ ὡς ἑτεροκίνητοι 
σώζονται, καὶ ῥιπτεῖσθαι λέγονται εἰς τὸν 
Τάρταρον, "ἀλλ᾽ οὐκ ἀπιέναι, ἅτε ἀπολω- 
λεκυῖαι τὸ αὐτοκίνητον. ἘσπΒτ. 

ἢ. 144. πρὸς πατέρα] Ῥταωροβίεϊοηθ 
σατεξ 118. ΑῸρ. πύῃ ἰᾶπιθιι ὉπὶθΒ Πα)ὰ8 
τοβεϊοπὶο ἀδιηπᾶπάα. Χοϑηορῆ. Ογτορ. 
ἷ, 0. 31. διώριξε δὲ τούτων ἅ τε πρὸς τοὺς 
φίλους ποιητέον ἦν καὶ ἃ πρὸς τοὺς ἔχ- 
θρούςΞ. ετπιοΥ. ἵν. 2. 160, διορισώμεθα 
πάλιν, πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους δίκαιον 
εἶναι τὰ τοιαῦτα ποιεῖν, πρὸς δὲ τοὺς φί- 
λους ἄδικον. Πειν. 

11. 11. 119. 
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ο)5 3 "᾿ 7 ’ ͵ Ἂ ͵ Η 3 ΩΝ Ἃ 

ὑπ ὀργῆς βίαιόν τι πράξαντες, καὶ μεταμέλον! αὐτοῖς τὸν 
ΕΙΣ “" ᾿ς ΕῚ ΄ 

ἄλλον βίον βιῶσιν," ἢ" ἀνδροφόνοι τοιούυτω σινὶ ἄλλῳ τρο- 
’ὔ ὔ Ν "“Ὸ Ν Ν 

αῷ γένωνται, τούτους" δὲ ἐρμυπεσεῖν μὲν εἰς τὸν Τάρταρον 
ι [2 Ἀ .ἶ ""Ὡ ’; 

ἀνάγκη, ἐρυπεσόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ γενομ- 
Ἵ 7 Ν “ Ἀ Ἀ ᾽ ,ὔ Ν Ν 

γους ἐκβάλλει τὸ κυρῶ, τοὺς μὲν ἀνδροφόνους κῶτῶ Τὸν 
ὥ Ἁ Ἁ 

Κωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας καὶ μητρωλοίας κατὰ τὸν 
’ ͵ Ἀ 

τ Α ἀ ΘᾺ ἐπειδὰν δὲ φερόμενοι γενωνται κατὰ Ζῆν 
’ Ἁ "“ ΄- "“ 

λέ» τὴν ᾿Αγερουσιάᾶδα, ἐνταῦθα [βοῶσί τε καὶ καλοῦσιν, 
Ἂς Γι} Ν εἰ ἐ ’ 

οἱ μὲν οὃς ἀπέκτειναν, οἱ δὲ οὺς ὕβρισαν, κωλέσαντες δ᾽ 
7 "“ -- “Ὁ 

ἱκετεύουσι καὶ δέονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίμνην 
ν δή ν ον ΜΡ ΄ ᾽ ΄, 79 Ν 

καὶ δέξασθαι, καὶ ἐὰν μὲν" πείσωσιν, ἐκβαίνουσί" τε καὶ 
’ - ω ΕῚ δὲ ’ ͵ Ρ " Ε] Ἁ 7 

λήγουσι τῶν κακῶν, εἰ ὃὲ μή, Φερονται αὖθις εἰς τὸν "Γάρ- 
“- ΕῚ Ἁ ’ὕ “ 

ταρον κἀκεῖθεν πάλιν εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦταϑ πά. 
7 Ἁ ΝῚ 

σχόντες οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν πείσωσιν οὺὃς ἠδική- 
Ἱ Ὶ ΄- »“ε “Ὁ 

κασιν αὕτη γὰρ ἡ δίκη ὑπὸ τῶν δικαστῶν αὐτοῖς ἐτάχθη. 

Ἰ μετάμελον -ς.---, βιώσωσιν ΓΌ.---ἰ ἢ οἱ Ο, ἢ καὶ ἩΜΡ τούτοις ΛΟΕΗΙ, τοὺς ΓῸ. 
ὰ : 
πο Κ 

- μὲν πῃ 11,.-- ἐκβαίνουσι ΔΎΦε, ἐκβαίνουσί Ἐ, ἀποβαίνουσι Ὦ : ἀποβαίνουσί 
Ὡς,- Ὁ φαίνονται ΡΥ Δ.--- καὶ αὐτὰ ταῦτα ΓΑΦΕΞ8.--- ἠδικήκασιν ᾧ58 : ἠδίκησαν "-. 

μετάμελονἹ ϑὅϑῖς οπιηθβ ᾿ἰρη]. Ασοὶ- 
Ρίεπάυχα ρτὸ δβάἀϊεσέϊνο : ρωπὲξεπέδηι βἰδὲ 
τεἰψειαηι υἱέαηι υἱπογίπε: 1, 6. τοϊψφιαηι 

οἱέαπη 608 ᾿λιι5 ΓαοσϊποΥγὶβ ἐξμετὶξ. 
τπῖτι8 Ρ] δίοηἑβ ποπῖηε ἴῃ ϑίθρμαηὶ ΤῊ68. 

Ῥτοάϊίυπι. νττ. 
ἄλλον] Αυρ. εἰ ΤὨδοδοτοιὶ ΝΜς5, Ρα- 

ἰδί. ὅλον. ΕἼΒΟΗ, 
βίον βιῶσιν] Ὑποοάοτςί. βιώσωσιν, 

ὑπάδ δἰϊθσοτη Αἰΐσο τποσα σομίτγδοξιιπὶ 
πῤλντρίς Οτδιηπιδίϊοιι8 Γρβίθηβὶβ [80ἱ], 
ἸΒοῦ.σ. Τυπι ΕυβοΡ, τοιούτῳ τρόπῳ 

ἄλλῳ.--- τούτοις δὲ ἐμπ. 8:1. ΡγῸ ΝΝ πὐωλςε 
Αὐρ. εἰ Β85. 2. Ηειν. 

᾿ κατὰ τὸν Κωκυτὸν] [Πὲὶ Οοοψέιπι ἐία 
αὖ δεοιπᾶο μυῖο ἀφίεγαπέμγ. Χεπορη. 
Ονστορ. υἱϊ. ὅ. 16. τὸ ὕδωρ κατὰ τὰς τά- 
φρους ἐχώρει ἐν τῇ νυκτί. (οπίτα ἀεἰπᾶα 
κατὰ τὴν λίμνην τὴν ᾿Αχερουσ. Θδῖ ΡΥῸΡ6 
ἑασιωπ. ΟΥτορ. νἱῖ. 1. 14. ὁπότε δ᾽ αὖ γέ- 
γοιτὸ κατά τινας τῶν πρόσθεν συμμεμα- 
χεσμένων, εἰ ἴρϊά. δ, εξ64ᾳ. ὡς δὲ παριὼν 
κατὰ ᾿Αβραδάταν ἐγένετο, ἔστη, καὶ ὃ 
᾿Αβραδάτα- ---- προσῆἧλθεν αὐτῷ. ΑΠΔΡ. 
ν. 2. 16. Ξενοφῶν στὰς κατὰ τὰς πύλας 
ὁπόσονς ἐδύνατο κατεκώλυε τῶν ὁπλιτῶν 
ἔξω. Ήξειν». ᾿ 

πατραλοία5}] Ῥοϊγβτιοίυβ ἵπ {Π]|γ8815 

Πεβοθῆβδα δὰ Τπέδτοβ, δρυὰ Ῥαυβαπίδτη, 
χ᾿ 28. Ρ. 866. ᾿Επὶ δὲ τοῦ ᾿Αχέροντος τῇ 
ὄχθῃ μάλιστα ἄξιον ὅτι ὑπὸ τοῦ Χάρωνος 
τὴν ναῦν, ἀνὴρ οὗ δίκαιος ἐς πατέρα, ἀγ- 
χόμενός ἔστιν ὑπὸ τοῦ πατρός" περὶ πλεί- 
στου γὰρ δὴ ἐποιοῦντο οἱ πάλαι γον ἔατ-“---- 
Ἐν δὲ τῇ Πολυγνώτου γραφῇ πλήσιον τοῦ 
ἀνδρὸς, ὃς τῷ πατρὶ ἐλυμαίνετο καὶ δι᾽ αὖ- 
τὸ ἐν ἅδου κακὰ ἀναπίμπλησι, τούτου 
πλησίον ἱερὰ σεσυληκὼς ἀνὴρ ὑπέσχε δί- 
κην. ὮὌΒΡῚ ἀδ ᾿ιᾶς ΣΝ πρώροι το] ]ρίοπθ νἱ- 
ἀοπάυ5 Κυπηΐυβ. νυ τυ. 

φερόμενοι] Ετι86}. φλεγόμενοι. ἔοπ5τ. 
καλοῦσιν, οἱ μὲν κι τ. λ.} ΟἸγπρ. 

Πῶς δέονται οἱ ἠδικηκότες τῶν ἠδικημένων 
ἐν τῇ ̓ Αχερουσιάδι λίμνῃ. οὔτε γὰρ πάντες 
οἱ ἠδικημένοι, ἀλλ᾽ ἐνταῦθα ἢ ἀλλαχοῦ 
ἀνηγμένοι, ἣ καὶ ἐν τῷ τετάρτῳ ([οτίϑ Ταὰρ- 
τάρῳ) ἔνιοι μεγάλα τύχον ἴσως ἕτερα καὶ 
αὐτοὶ ἠδικηκότες, οὔτε τοίνυν ἐκεῖ πάντως. 
(!. πάντες.) καὶ μέντοι οἱ (1668 εἰ) ἐκεῖ, ἔτι 
τούτου ἀτοπώτερον, τὸ ἐπὶ τοῖς πάθεσιν 
ἐκείνων κρίνασθαι τὴν ἀξίαν τῶν ἡμαρτημέ- 
νων, ἢ ἀφειδέστερον καὶ ὡμότερον ἐχόντων, 
ἢ χαυνότερον καὶ ἐλεεινότερον" ἣ γίγνεται 
ταῦτα τὸν δαιμόνιον τρόπον, φασμάτων 
ὁμοίων τοῖς ἠδικημένοις προτεινομένων 
κατὰ δίκην. ΕΟΉΒΤ. ἡ 
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[8. 145.] Οἱ δὲ δ)" ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς σὸ" ὁσίως 
- . “ ΄ ᾽ ς “" ὸ , 'Φ Ψ' υ "» ᾳῷ 1 μμα 52. 

βιῶναι, οὗτοί, εἰ! οὐ Τῶωνὸξ (εν Ζῶ͵ν Τοτὼν Ζῶν ἕν Τῇ 11. πὶ. 120, 

γῆ ἐλευθερούμιενοί τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι ὡς περ δεσμιω- 
σηρίων, ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι) καὶ 
ἐπὶ τῆς" γῆς οἰκιζόμενοι. τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ 
ἱκανῶς καθηράμενοι ἄνευ τεῦ σωμάτων ζῶσι τὸ παράπαν 

--- δὴ οπὶ 1.---ἰ πρὸς τὸ οιῃ Δ.---" βεβιωκέναι 8.---" τῶν οπι Η.---ἶν τῶμροπι ΓΌ.--- 
Χ γε οπὰ ΓΑΦα.---ὐ ἀφικόμενοι ᾧϑ8.--- τῆς αἀὐὰ ϑιίοθευι5.---ῷ τε οἷά ὟΔΦαϑ.--: 

9. 145, οἱ δὲ δὴ ἂν δόξωσι κ. τ. λ.7 
μέ τεγο υἱδὶ Πιενῖπξ ορεναηι βιργα οσαξε- 
ΤῸ8 (ἰε(ἰ88ε εὖ βαποίο υἱέαηι ἱπϑεϊξμογοηξ, 
ϑϑά ροβὲ διαφερόντως ἀθοββο νϊἀδίυσ ἰῃ- 
ἤωλῖ, ἐσπουδακέναι ([ἰοθὲ οὐπὶ περὶ ροτίι5 
}υμρδίωτγ) δὰξ αἰϊὰ9 μὰ} υβηγοά!. ΒΤΕΡΗ. 

οἵ δὲ δὴ ἂν δόξωσι] ΟἸγιρ. Ὅτι ἀνα- 
μάρτητοι καὶ ὁσίως βεβιωκυῖαι, αἱ μὲν ἄνεν 
φιλοσοφίας ἐπὶ τῶν ἄκρων οἱἰκίζονται τῆς 
γῆς μετὰ σωμάτων πνευματικῶν λεπτοτά-, 
των, αἱ δὲ πολιτικῶς φιλοσοφυῦσαι μετὰ 
τῶν αὐγοειδῶν ἐν οὐρανῷ διάγουσιν" αἱ δὲ 
καθαρθεῖσαι τελέως εἰς τὸν ὑπερκόσμιον 
τόπον ἀπουκαθίστανται ἄνευ σωμάτων. 
ἘἜΟΘΆΒΤ, 

οἵ δὴ δ᾽ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ 
ὁσίως βιῶναι) 1)υτὰ σοπιροβίεῖο, ἴπ 408 
ἮΥῚ σοπβοηιηΐ, εἴ (Ἰδιηθπ5 ΑἸοχ, ϑίτ, 
1, Ρ. 484, Λ, ἰν. 488, 15, ΑΥὐ ΤΒεοάο- 
τοῖ, ϑϑιτα, υἱϊν ρ. 601. Α, εἰ αἱ, Ρ. 648. 
1). εἴ ἴπ 8}118 ἀἸβοσεραῖ, δἱ ἴῃ μου, αυοὰ 
ἴπ ἤπο δα άϊὶ προκεκρῖσθαι" αυοὰ [οτίδβΒ8 
Ἰπιογργοίπιθηΐιηι ϑϑὶ νοοἷβ διαφερόντως, 
8Ὁ ἃπηοίδίοτθ δι Ἰθοΐυιη, 1.6 π18 οβὲ Εοτγ- 
Β16ΓῚ γαῖ σου ητ5 διαφέροντες ; 5ὶ τηο- 
ἀο Ἰοσὰβ σογιθοϊοηθην ἀοδίθγαῖ. Νδμπι 
δὶ τὸ ὁσίως δοοὶρὶ Ῥυδβὶξ ὑχτὸ τὴν ὁσιότη- 
τὰ, ἘΪ.1] Βιηρ] λυ τθαυϊταίυγ, δὲ ρἰδὴδ εἷῖ 
--φᾳιὶ αὐΐονν ἐρτεσὶε αὐ ϑ8αποίϊαξεηι 
υἱχίδθβε υἱἀδαπίιγ. Αἰχοὶ δάνοιθία οὐτὴ 
ἈΓΕΟῸΪΒ β8Ρ 06 ὈΒΌΓΤΡΒΙΓΟΣ τὸ Β βίδη- 
τἰν8: ν, ὁ. τὸ ἀδίκως ρτὸ ἡ ἀδικία, τὸ δι- 
καίως γῖο ἡ δικαιοσύνη : νο]υϊ ἴῃ ῬΆΔ Θθο 
Ρ. 92. Ο. τοῦ καλῶς ἂν μάλιστα ἐπιτύχοι- 
μεν" Ῥτὸ τοῦ καλοῦ" οἵ Βιτ}}1ὰ ταῦ ]ίβ, αἱ 
δὰ Ρ]υἰατοϊνυμν οϑίβ πα ἴπηυ8 ; εἴ διαφέρειν, 
διαφέρων, πρός τι, ὀχορίίεγε, σα οο! ἰδη8 ἴῃ 
αἰΐψια τὸ, ἴγθαυθπ 8 οϑὲ αυδιῃ αἱ ἐχδπι- 
Ρὶα ἀδβίάοτοι, δ υττ. 

οἱ δὲ δὴ δόξωσι---προκεκρίσθαι Θιῖ- 
οππηιε αμέεηι οἱ δπξν, μγτ σε ΓΒ δαπο- 
ἐδ υἱτεπάο ἐχερὶ μεἴ886, Χοπορ. Μ6ηι. 
1, δ. 10, τοῦτο γάρτοι καὶ θαυμαστόν 
ἐστιν τὸ τοὺς μὲν τοιούτους πειθαρχεῖν 
τοῖς ἐφεστῶσι, τοὺς δὲ ὁπλίτας καὶ τοὺς 
ἱππεῖς, οἱ δοκοῦσι καλοκαγαθίᾳ προκεκρίσ- 

Ῥμαὰ. 

θαι τῶν πολιτῶν, ἀπειθεστάτους εἶναι 
πάντων.---πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι, εὲ αὐ οἷ- 
ἐαπὰ βαποΐαμι ϑρθοΐε8, 00 56η88 δἱ εἰς τὸ 
ὅσ. β. μοπὶ ρμοΐζυϊί, δ10 μοβιί: ργθροβὶ- 
ἰἰοπὶβ πῃ ῬΓοτηι βαπτ Θχθηρία, πϑαια 
δ φυϊάαυδτηα δὰ Ἰοσὶ ἱπίερτιταΐθη ἀ ε8ὶ- 
ἀογαθέτυγ Ροβέ τοοδρίυμι ἃ ΠΟ δ15, αυοά ἐπ 
Οοἀά, εἰ Εἀά, οπιίβϑαπη. ἀπιι8 ῥγαβίας 
Τηθοάοτθίυ8, σουθμπ προκεκρῖσθαι. ΝΆΠι 
ἰπ ΤΠδοάοτοῖ Θερ. Παθ. νἱϊῖ. ρ., 118, 16- 
συγ τῷ ὁσίως βεβιωκέναι προκεκρῖίσθαι, 
δὶ ἰἀπεη Οὐάα. πρὸς τὸ ὅσ. βιῶναι προ- 
κεκρ. οἱ ἰδ] ά. χῖ. ρ. 11δ, πρὸς τὸ ὁσίως 
διαβιῶναι προκεκρῖσθαι, δχ αὐὸ πδΐμην 
ἀρυὰ ΟἸΙοτα. Αἰεχ. ϑίγοιη. ἷν. ρ. 488. 
προσκεκλῆσθαι. Ἠος πορίθοιο, Ἐοτγβίευ 
διαφερόντως ἴῃ διαφέροντες τηυςαίυτ πιᾶ- 
μυϊῖ, ἴπ αυὸ ταῖγοῦ νἱγαπὶ ατεβοα πὴ ἴπ- 
ἀοείαπι, Νααας δπΐπι ἀἰοὶ ροίυϊ αἱ ἂν 
δόξωσι διαφέρυντες ῃχὸ δόξ. διαφέρειν, 
πος ροηΐ ἢ". 1. ῥγθβθῃϑ διαφέροντες. ΝΘο 
τηδρῖ5, αυοᾶ βαυδβετυπὲ 8}1}, βιῶναι Ὀὲ5 
Ροΐεβί πιο! Πρῖ, υὐ δὰ υἱτυιηηαε, δὰ δια- 
φερόντως εἴ δἀ ὁσίως ἰταμῃαίυτ, ΗΕΙΝΌ. 

τῶν οἰκίων ὰ ΑὉ Τιδούογ, Ρ. 118, 8Ὁ- 
βαηΐ, υὐ ἃ Οἴει, ΑἸεχ, Ρ. 488. εἰ ἐρυᾶ 
Ἐπδοθίαπι πὸπ σοιῃηρᾶταέ δπουϊαβ τῶν 
δηΐθ νοῦθᾶ ἐν τῇ γῇ, αὶ εἰίδπι πὶ Εἰ τΒ 
Βιοθεὶ ἀφοβί. ΕἾΒΟΗ. 

ἐλευθερούμενοι τε] τε ργερίογπη 81: ΤΠ}ι6- 
οἀοτοίυ5, 1)εἰπάο ὁχ δοὰ, οἱ Ευβθῦ, δὸ 
δίοῦ. πὶ 5 ἐπὶ τῆς γῆς αὐποσα! τὴ γονοὸ- 
ον, 816 βυρτα ἃ, 184. ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς 
οἰκεῖν. 8. 13δ. τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ἨΈΙΝ. 

ἄνευ τε σωμάτων] καμάτων Ἰερὶϊ Βυ- 
Ἰδηρεγιβ Ἐκίορ. δὰ Ασθοῦ. ρΡ. 169. εἰ ἰὰ 
Ἐοιβίετο νἱάοραίασ Ασϊδιίίρρυβ αιοαὰς 
βΒδαυαζιβ 6586, ΕἼΒΟΗ, 

ἄνεὐύ τε σωμάτων] ἘυΒεῦ. εἰ Τῃδοάο- 
τοῖ, ἱπορίε ἄ, τε καμάτων. Αὐυγρ, σώμα- 
τος. Ελοῖπαϑ ἰδίμδη ; αὖϑομε σογρογίδιϑ, 
εἰ ΟἸγπιρὶοά, δὰ ἢ, ]. αἱ δὲ καθαρθεῖσαι 
-- ἄνευ σωμάτων. εινοη. 

τὸ παράπαν] 8ϊς εἰ ΑἸά, 888. διορῆ. 
ποῦν αὐ ἴῃ οἀ115 ἢ τϑ σπιηῖθιι5. Ἰερὶ Ε165- 
δεῖ αἷΐ, παράπαν. Τυπι ΝΕ ΒΕ 
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εἰς σὸν ἔπειτῶ χρόνον, καὶ εἰς οἰκήσεις ἔτι τούτων καλλίουρ" 

ἀφικνοῦνται, ἃς οὔτε ῥᾷδιον δηλῶσαι οὔτε ὁ χρόνος ἱκανὸς 

ἐν τῷ παρόντι. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕ ἐνεκῶ χρὴ ὧν" διεληλύθα- 

μεν, ὦ Σιμμία, πὥν ποιεῖν ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν 
τῷ βίῳ μετασχεῖν" καλὸν γὰρ τὸ ὦθλον καὶ ἡ ἐλπὶς 
μεγάλην 

Τὸ μὲν οὖν ταῦτα" διισχυρίσασθαι' οὕτως ἔχειν, ὡς ἐγὼ 
διελή; α, οὐ πρέπει νοῦνϑ ἔχοντι ἀνδρί: ὅτι μέντοι ἢ" 
ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ 

τὰς οἰκήσεις, ἐπεί -ρ ἀθάνατόν γεὶ ἡ ἡ ψυχῇ φαίνεται οὗσα, 

σοῦτο καὶ πρέπειν μοι" δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ" 

ν» καλλίους τούτων ΤΑΦῶς.--- τῷ Ὁ. 
6 τοιαῦτα Π εἴ ογ 21.- 

Ύ 
“- τε Δ.-ἰ μοι ΓΔΕΞΠΥΦαδ: 

εἰς τὸν ἅπαντα χρόν. οἱ ΕἸΟΙΠΕΒ: ἐσξιεπι 
ῬΕΙ͂ ἰομιμι. ἤετνν. 

πάντα ποιεῖν ὥστε] 1. ε. παντὶ τρόπῳ 
μηχανᾶσθαι, εἰ γε πφμδνς ἐπέοηίαίιι, 
πὲ οἷο, Αὐρσ, ΤαβεΡ. δίοθ, 1δη}}]. πᾶν 
ποιεῖν. ({πιόράρινι. πάμπαν.) 11 οτρ. 
ᾧ, 71. ὅθεν καὶ πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίκην 
μὴ διδόναι. Ξ᾿οὐ αἰζογαπι ᾿]ἀ6η) ἐτθηθεη- 
τϑηΐ 5ογρίουθα. Χοεπορὰ, Απδθ. 1}, 1. 
80. ἡμῖν δ᾽ ̓ἐγῷμαι πάντα ποιητέα ὧς μή- 
ποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γένωμεθα. ἘΠοἰ- 
16π. νἱ. 1. 4. καὶ ᾿Αθηναῖοι δὲ----πάντᾳ 
ποιήσειαν ἂν ὥστε σύμμαχοι ἡμῖν γενέσ- 
θαι. Ἰιγδὶὰ5 ᾽Απολ. δωροδ. μ. 108. πάντα 
δὲ ποιοῦσιν ὕπως ὑμεῖς τοῖς εὖ πεποιηκό- 
σιν ὀργισθήσεσθε. Τφιμοβί. ἴῃ Μ116, τηΐτ, 
πάντα ποιοῦντος (οπεποηι ἰαμίάεπι πιοτεη- 
[6) τούτου καί τινων ἄλλων ὑπὲρ αὐτοῦ, 
οὐκ ἐπείσθη (ὁ δῆμος.) ἩΕῚΝ, 

καλὸν γὰρ τὸ ἄθλον, καὶ ἡ ἐλπὶς μεγά- 
ληὴ] [πὰ ρϑυοῖπο ἈΥρΡ Πιδπίο 51Π}}}}8 δβέ 
δαδιοτίατίο ΒΟΟΓΔΈΙΒ ερ. χ. Ρ. ὅ1θ. Ό, 
μέγας γὰρ ἁ ἀγὼν, ὦ φίλε Γλαύκων, μέ- 
γας, οὐχ ὅσος δοκεῖ, τὸ χρηστὸν ἢ κακὸν 
γενέσθαι" καὶ μὲν τάγς μέγιστα ἐπίχειρα 
ἀρετῆς καὶ προκείμενα ἄθλα οὐ διεληλύθα- 
μεν. Τιυϊϊαΐυν Ῥ]αϊατοῦ, Ἐτῆρσαι. ἀ6 Απὶ- 
τη, ἷ. 8. ᾿Αγωνιστέον οὖν ὑπὲρ τῆς ἀλη- 
θείας" καλὸς γὰρ ὃ ἀγών" καὶ τῇ ψυχῇ ὃ 
λόγος πάντως χρήσιμος. Ἡϊΐετοο[65 δά 
Αατ, Οδτπιΐη15 οἰ αβυΐδια : Ἦν δ᾽ ἀπολεί- 
ψας σῶμα ἐς αἰθέρ᾽ ἐλεύθερον ἔλθῃς, Ἔσ- 
σεαι ἀθάνατος θεὸς ἄμβροτος οὖκ ἔτι θνη- 
τός' ἴϊὰ σοιπιπεπίδιιγ : Τοῦτο πέρας τῶν 
πόνων τὸ κάλλιστον" τοῦτο, ὡς Πλάτων 
φησὶν, ὃ μέγας ἀγὼν, καὶ ἐλπὶς ἡ με- 

-- πᾶν ἸἘΓΔΛΙΦΟΕΘΗΙΙ: 
Γ διισχυρίζεσθαι ΓΔΦΕϑ8.--- νῦν Δ..-- 

ἐμοὶ ς.-- 

πάντα ἔς.--- 
δ ἢ ογὴ Γ.-πὶ ταῦτ᾽ ς.. 

Ὡ πάλιν οἰομένων 6.--- τὰ οἵὰ ΓΌ.--- 

γάλη.  χττ. 
διϊσχυρίσασθαι οὕτως ἔχειν] Ἦοο ἀϊΐο- 

ἵστα βξηἰ ποδί Οήρεῃ. βάν, Οείβαπι 1. 
357. Ὁ. ὁ μὲν γὰρ Πλάτων φησὶν, οὗ κα- 
τὰ τὸν νοῦν ἔχοντα εἶναι τὸ διϊσχυρίζεσ- 
θαι περὶ τῶν τοιῶνδε καὶ ἀδηλοτέρων. 
ὑγυττ. 

ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτα ἄττα͵] 81. ϑίο!, 
Ἑρὶορ. Ῥθγ8. Ρ. 141. Οἰγιπρίοάοτ. (Οοά. 
'. Ρ. 245. γἱπά, α Β Ο ὃ Ε Ε΄, ψεμεί. 
Α Β. Απεβέρρ. γ᾽ ευβίο βιουα, ΤΌσΠΕΡ. 
ψυϊρο οείθγὶ ρογρεγαπι ῃτο τοιαῦτα ἀδπξ 
ταῦτ᾽. υς ρετιϊπεῖ δ᾽ 18 ἀπποίβιϊο ΟἹγυ πν- 
Ρἱοάοτὶ Οοπιπιθπὶ, Νῖ5, ἴῃ (ἀογρίατα, ἢ. 
200. Ἐν μὲν οὖν τῷ Φαίδωνι περὶ αὐτῶν 
τῶν κολαστικῶν τόπων διαλέγεται" ὅτι 
εἰσὶ τέσσαρες ποταμοί' καὶ ὅτι ἐν τῇ ̓ ΑἌχε- 
ρουσίᾳ λίμνῃ ἀποκαθαίρονται αἱ ψυχαί" 
καὶ ἄλλα ὅσα οἱ ποιηταὶ λέγουσι". καὶ ὅτι 
μὲν εἰσὶν ὑπὸ γῆν πύρεια στοιχεῖα, πισ- 
τοῦται τοῦτο ἐκ τῶν Σικελικῶν τῆς Αἴτ- 
νης ὁρῶν' λέγει γὰρ, ὅτι τὸ μὲν οἴεσθαε 
εἶναι πῦρ ὑπὸ γῆν, ἔμφρονος ἀνδρός" τὸ δὲ 
διϊσχυρίξεσθαι ὅτι καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πο- 
ταμοῖς, καὶ τοῖς τοιούτοις μέλλομεν κολά- 
ἕεσθαι, οὐκ ἔχομεν λέγειν" ὅπως δὲ οἶδα 
ἐξ σοττίσοπάθπ) ὅμως δὲ οἴδαμεν ὅτι) ἢ 

Ὁ ὄντι ταῦτά ἐστιν, ἢ, εἰ μὴ ταῦτα, ἀλλ᾽ 
οὖν γε τοιαῦτα. γυττ. 
ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα]! Αὐυρ. 

ἢ ταῦτά ἐστιν. Ταμ μα, ἢ ταῦτ᾽ ἅττα. 
ὕεἴπ Αὐρ. οἱ ΤᾺΡ, ἰϑρίϊατ δὸ 50}, (δῖ 
βουϊρίυτῃ τοιαῦτα τὰ), τοιαῦτ᾽ ἄλλα ἀθάε- 
ταί 7λπι Τυγπορυβ. Ηξινν. 

τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκ.]Ὶ Ἐκχ Τα. 
501 θ5ὶ μοι μῖοῸ ἐμοί, Ψεγθᾶ διίθαι δῖο 
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δ Ν : Ν ᾿ ει ΝΡ τὰν τὰ Ἀ -" 
δυτὼς ἐχειν" Καλὸς γὰρ ὁ κίνδυνος καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα 
4“ 3 ΄ ε -“, Ν 1.» 

ὡς περ ἐπάδειν ἑαυτῷ, διὸ δὴ ἔγωγε καὶ πάλαι" μηκύνω 

τὸν μῦθον. [8. 146.] ᾿Αλλὰ τούτων δ᾽ ἕνεκα θαῤῥεῖν 

χρῆ περὶ τὴ: αὐτοῦ" ψυχῇ Μ ὃ “ 2 " 7 Ἀ 

αγόρω, ὃς τις ἐν Τῷ βίῳ τὰς 
Ἂ ω λ  Ψ “.“))'᾽᾽Χ., ᾿ Ν ᾿ , ,ὔ 

βμεν αλλὰας ἡδονὰς τας πέρι τὸ σωμὼ καὶ τοὺς κοσμοὺς 
Ε 7 φ ΕἸ ΄ 

εἰασε γαίρειν ὡς ἀλλοτρίους 
Β ΕΙΣ Ἶ ’ ᾽ὔ 

τεῦ ὀντὰς καὶ πλέον θάτερον 

ἡγησάμενος ἀπεργάζεσθαι, τὰς δὲ' περὶ σὸ μανθάνειν ἐσ- 

Γα.---Ὁ λόγυν Δ.---ν ἐπὶ ͵.---. τῆς. ψυχῆς ΓΑΦᾷϑ9.-- ἑαυτοῦ Ἵ..--.- 7ε 0 Γλφῷαςσ. 

͵άπρε : τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ οἷο- 
μένῳ οὕτως ἔχειν καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι 
(8ς, οἰομένῳ οὔτ. ἔχ.). Χϑηορῃ. (σοη, 
ἦν. 1. αἵ δοκοῦσι κάλλισται τῶν ἐπιστη- 
μῶν καὶ ἐμυὶ πρέποι ἂν μάλιστα ἐπιμε- 
λομένῳ (δος. αὐτῶν). 81. 11 Ιοσοπάδ, 
1 γβὶ85. ἢ. 719. οὐκ ἄξιον τούτοις πολλά- 
κις χρῆσθαὶ συμβούλοις, οἷς οὐδὲ ἅπαξ 
ἐλυσιτέλησε πειθομένοις. Ῥ]Αἰο ἀδ 1,ερᾳ. 
Ἦ, Ρ. θ60. Α. μῶν οὖν δὴ βλαβὴν ἔσθ᾽ 
ἥντινα φέρει τῷ χαίροντι πονηρία:---σχή- 
μασι εἴς, ϑορῖὶι. (Εα, ΤΥτ. 2316. φρονεῖν 
ὡς δεινὸν ἔνθα μὴ τέλη Δύει φρονοῦντι, 
δίαυθ. ἱπάθ ὀχρ]]οαπαάη ᾿δ16, ἢ] 8608. εἴ 
μοι ξυνείη φέροντι μοῖρα τὰν εὔσεπτον ἀγ- 
νείαν λόγων. ἩΞΕΙ͂Ν, 

μηκύνω τὸν μῦθον] Τα] δη, Οταί. 7. 
Ῥ. 216. Π, ἐπεὶ καὶ Πλάτωνι πολλὰ με- 
μυθολόγηται περὶ τῶν ἐν ἅδου πραγμάτων 
θεολογοῦντι. ϑιίτᾶθο 158. ρ. 1040. Α. 
Περιπλέκουσι δὲ καὶ μύθους:, ὥσπερ καὶ 
Πλάτων περίτε ἀφθαρσίας ψυχῆς, καὶ τῶν 
καθ᾽ ἅδον κρίσεων, καὶ ἄλλα τοιαῦτα. 
ΕἸβοη. 

πλέον θάτερον ἡγησάμενος ἀπεργάζεσ- 
θαι} Εαὶ᾿βἐϊηιαῊ8 δἐ05 αἰἐογηι ρέμα ἔασεΥε : 
Ῥμέαηβ ῬΕῚ {{{08 οὐπαΐι8 δὲ τοἰμρέαἐεβ 
»(ις Πετὲ ταϊὲ, ψαηι δοπὶ : πιαϊμηα ἀπ ρ6- 
τί. Ναὶ θάτερον, αἰξενιηι, ρὸτ δυρδ6- 
τηΐβηλην ἀἰοϊίαγ ρτὸ τὸ κακόν. Νὸπ 66- 
Ῥὶε Οογπασαβ, σογηρὶ νυ ]θὴ8 θάνατον : 
δος ΒυπΟ γορτε θη θηβ ΕἼΒΟΙΘΣ ; Τογία 586, 
πε τοϊϊαᾳυϊ, Ἰλιοιίο δχαυϊβίξε Αἰϊοδ 68ὲ, 
πλέον θάτερον ποιεῖν, πιαϊίωλ αἰ ΡΈΥΘ, 
απ αὐ έῦτ 6, ῬΟΥΡΟΥαλα ἔασεγε. ϑὶς 
Ρ]αἴο ἐπ Ἐιῃν ἀ, Ὀ15: ἡ. 218. Ἐς πλεῖον 
γάρ που, οἶμαι, θάτερόν ἐστιν, ἐάν τις 
χρῆται μὴ ὀρθῶς ὁτῳοῦν πράγματι, ἢ ἐὰν 
ἐξ' ι. 6. μίμιδ δηΐηι παι 68ὲ, 8ὲ ψιῖβ τ6 πΟΉ 
βέμθ υἱϊέμν, ψμαπα δὲ σαπὶ ομεπῖηο πὸπ α- 
ἐϊηρίξ. εἰ Ρ. 225, Ο. ὁ δ᾽ ἐμὸς ᾿Ιόλεως 
Πατροκλῆς εἰ ἔλθοι, πλέον ἂν θάτερον 
ποιήσειεν" 1. ο, Ῥαΐγοοίεβ αἰιξοηι, φιιῖ 
ἡπϑμ8 δεὲ, Ἰοίαμξ, δὶ υϑπὲγεῖ,. ρίμ8 πιαϊὶ 
μαπι δοπὶ αυεγϑὲ : ἈΡῚ δὶ δπιθὶ συ 88, 

ουΐϊπδη δχ ἀυσθαβ ἀϊθρυίαπέθαβ, Ρ]5 
ἀδεσίπηοιτ, διὰ δα] απιθητῖ, 8} πι5 
οββεῖ, [Ιβοοιδῖ, Αἰ ρίηοί, Ρ. 0669, καὶ το- 
σούτων τῶν ταλαιπωριῶν οὐδεὶς τῶν συγ- 
γενῶν μετασχεῖν ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπι- 
σκεψόμενος ἀφίκετο, πλὴν τῆς μητρὸς καὶ 
τῇς ἀδελφῆς, αἱ πλέον θάτερα ἐποίησαν" 
ἀσθενοῦσαι γὰρ ἦλθον ἐκ Τροιξῆνος" ὥστ᾽ 
αὐταὶ θεραπείας ἐδέοντο, Ἰοσυ8 ἀϊδετίυβ, 
Βοπα τεάάϊιι5 ἃ Δἴ οἱῆο, βαϊἴθπη αἱ νἱβ 
ἀἰο(οπὶ8 ἀρρατεαῖ : Εὲ πάγην πεϊβογῖα- 
τιῦπ φιΐϊδημαπι οορπαίοτιηι 6}}8 ματεϊξερβ 
886 «κἰθο πὸπ τοῖιϊξ, μὲ πεὸ ἱπυϊδογὶξ 
εαι αιϊδαίαηα, ΡΥ ΕεΥ πιπέρι δἔ Β01Ὸ- 
γηλ; υ πῖδαβ εἴα αὐχένι πιοῖθα- 
ἐαβ. Ναπιὶ ὡρτοίω Τγωζεηθηι αὐτοηῖ- 
δηΐε8β, ἔμβα οσὐγαϊίοπε ἱμαϊσεναπέ. Ατὶ- 
8:14, Οταῖ, Ῥῖδι, ἢ. ρ. 117. οὐ γὰρ δὴ 
τοῦτό γε ἔστιν εἰπεῖν, ὡς, εἰ ψέξειεν ἐκεί- 
νους, μᾶλλόν τι πείσειν αὐτὸν ἡγεῖτο καὶ 
προσάξεσθαι" τοὐναντίον γὰρ ἔμοι γε δο- 
κεῖ, μᾶλλον ἂν καὶ παροξῦναι καὶ πλέον 
θάτερον ποιῆσαι τῇ ἐκείνων βλασφημίᾳ" 
', 6. πεῖ τενὸ ἤος αἰεὶ μοί, ϑδυογαΐοηι 
Ριυίαφ86 86. πιαὶβ ρου ϑαβισμηι (αἰ οἰ 
ὀμρῖχιο δἰ νὲ αὐἰλεηποίαγιθη, 8ὲ εϊ 08 φιαξμοῦ' 
ΟἱνῸ8 υἱϊμμρεγαβδοξ : σοπέγα, εἔίαπε ναϊμιὲ 
εἰδεῖεν δουγαΐος οιιπὶ πϊαρ 15 ϑασασεγϑαξμ- 
τβ, δὲ βἰδὲ ἀρ δἰ ας ἐπ ἀ{| 08 τπαἰθαϊ- 
ἐοπξϊα. μῖιι8. ἀεἰνπιεπεϊ αν σοπωποιὲ 
αοξμνιβ διιῖδδο. Τάθδῃ. [)δείδιη, ἱϊ, Ρ. 
200. Β. μὴ τοίνυν ἀναισχυντῶμεν εἰς μέ- 
σον ἐκείνους φέροντες, ὧν ἀτοπώτεροι 
πεφήναμεν" ἣ λήσομεν ἡμῖις αὐτοὺς πλέον 
θάτερον ποιοῦντες" εἰ γὰρ ὧν ὡς δεινοτά- 
τῶν κατηγοροῦμεν, ταῦτα ὑπερβάλλοντες 
ἁλισκόμεθα, καθ ἡμῶν αὐτῶν ἐκεῖνα κα- 
κιοῦμεν. Ὀοπα ἢ Ἰπΐογρτοβ 1Π8π| Ἰσέϊο- 
πϑπὶ το ἰθτι: απ ἰαίενὶξ πος ἴρβοβ, πὶ 
Ρἰλ8. αἰ οτιέηι βασίηειϑ : ἴοῦα ρου οι βὶς 
νοτίαιυτ : Νὲἕ ἐρίξωτ' μι ρμ δη ΕΥ̓ αβ αἴ, 
ἢιοβ πιεγιουαπέεβ, φιιο5. τη} ἐξα δηρετα- 
ημι8.: αἰϊοφαῖη ἐρβὲ ὑπργά θη ε8. ποϑέγτιΣ 
αμβ84 ποσοδίημι8, δὲ δηΐηι ἐ08, ἡπου πξ 
δυο οϑ ἰδείπιοβ ἀσοιιϑαμιιδ, δοβείθμι ἐμ ἐς 

ΣΙ, ᾿. 191 . 
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πούδασέ σε καὶ κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ 

τῷ αὐτῆς" κόσμω, σωφροσύνῃ 7ε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀν»- 

δρίᾳ καὶ ἐλευθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, οὕτω περιμένει σὴν εἰς 

“Αἰδου πορείαν," ὡς πορευσόμενος ὅταν " εἱμαρμένη, καλῇ." 

ὑμεῖς" μὸν οὖν, ἔφη, ω Σιμμία σε καὶ Κέβης καὶ οἱ ἄλλοι, 

εἰσαῦθις ἕν "τινι χρόνῳ ἐκαστοιῦ πορεύσεσθε"" ἐμὲ δὲ νῶν 

ἤδη καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός, " εἰμιωρμεένη, καὶ σχε- 

δόν τί μοι ὥρα τραπέσθαι πρὸς τὸ λουτρόν" δοκεῖ γὰρ ὃ) 

---ἰ τοὺς δὲ 43, καὶ πλέον ᾧῷ,--- ἃ ἑαυτῆς ΓΔΦϑ8.---" παραμένει ΛΕΗΙΠΠ,.--ἿνἨ καλῆ...«εἷ- 

μαρμένη οι ρὲ Γ.--ῦ ἡμεῖς 1. μὲν ὁπ Δ.--- ἕκαστος ΓῸ.---ὐἰ πορευθήσεσθε Ὁ, πο- 

δοεϊεγὶ δι8 ϑμρόγατε ἀεργεμεηἰεθημν, αὐ- 
θεΓδμι8 08 ἔρ808 Καὴνε πιαϊ τη ϊξαξέηι ἐπὲτ- 
εενέμιμβ. δὶς ᾿ΐϑιι ροδβυὶς ιν ποβὶὰβ )]- 
οἿ6 μ. 38. Β. δἀνοιβὰβ ἢ οδισδίωτ 
ἀἰββοιεπβ: τοῦτο γὰρ ἤδη πλέον ἐστὶ 
ποιήσασθαι θάτερον" ἱπίογργεβ σα! σδίαβ : 
ἤοο αμίεμι πἰλὶὶ αἰπμὰ εξ, φμανα ἴπ αἰἐε- 
ταν μαγίονα τπαρὶβ Ῥγοροπάογε : ἱπι6}}}- 
Αὐτοὶ Ἐπ ἄος αμέρην ἐδὲ μὶμ8 πιαὶϊδ φμαπι 

Ἠὶ αζετο; βἰδὲ ἐρκιιπι τρριιθηαγε: 88 
ἔρβιιηι σοηξμΐαγτε. πη Ἰοἰτου ἰπ θοπδτῃ 
ν Δαϊήθυτ, αἱ δῖε μοξένϑ εοπέγαγίμπι, 
ΣΝ Μγβίοτ, Τα. Ρ. 101. οὐδ᾽ ἐκ 

στοιχείων τῶν αἰσθητῶν συμπεφυρημένον 
τι πλῆθος ἀπογεννᾶται τὸ δαιμόνιον" ἀλ- 
λὰ πλέον θάτερον, αὐτὸ τέ ἐστιν ἁπλοῦν, 
καὶ τὰ περὶ τὰ συνθετὰ μονοειδῶς ἐνεργεῖ. 
υοΐ δυΐοπι εἰἰχίπιι5 τὸ ἕτερον ΡῈ Θὰ- 
Ῥβιδινίβινατι ἀἰοὶ ΡγῸ κακόν, δρρᾶτοι εχ 
110 ἀδὸ, αυξτὴ διρὶς Δ ΔΙοκοιδσ, ΠὨῖα- 
αἰἰρ. ἔταρων, Ευτῖρ. Ρ. 112. εἰ δυ186. δὺπὶ 
ὙΥοἰβίθησαβ καὶ 1. Τ ἐπιοῖθ, νὶ 35, Ουΐθαβ 
δαἀάδηίυν Αὐ᾽ϑιά, τι ἰν ρ.. 141]. τὴν Καδ- 
μείαν νίκην ἡγεῖτο νικήσειν" ὡς ἕτερως δὲ 
πράξας, ῥωβ' ρπ τὴν πόλιν" απὸ Οακἰπδανῃ 
οἱοίογίαμι 8ὲ τερογίαίϊ να, υἱάοθαξι ἀμ 
αἰεί, τσ ϑοηι μενα ἰξιτιῶπ. ἸῸ. Ρ. 107. 
δικαίως μὲν ἅπαντα πραττόμενα ἐπαινεῖς, 
ὡς ἑτέρως δὲ Ψέγει5" 280, ἑνὸς μὲν ἐπ᾽ εὐ- 
φημίας, τεττάρων δ᾽ ἐπὶ τοῖς ἑτέροις ἐμνη- 
μόνευσεν" ππὶμ5 οπὲ ἰαμο, αἰτογιη εἰιηα 
οὐξερεῦίος μερηπὶέ, Ῥαυβδυλδδ ἴχ, Ὁ. ᾿. 
7.23. Τῶν δέ σφισιν ἐν ἀγῶσι πολέμου 
γενομένων εὐτυχημάτων, καὶ ὡς ἑτέρως, 
τοσάδε φανερώτατα ὄντα εὕρισκον" τοςὶς 
Ἰηΐογργθβ: ΝΜ τεσ ἐρϑὶς τεὶ ργόβροτα, 
τεῖ βθοι5. τὶ βο ἐἐ σεν ἐανμαϊεἶνηβ εὐοπεγιπὲ, 
μῶς ἐρὺ πιαὶηιο "πεπιογαίι αἶα οοη- 
γεγὶ, Τάθδτι, ϑδοίατα, χχὶ, ἢ. 628, 1). 
ἢ τῶν χρηστῶν ἢ τῶν ἑτέρων. Ἐλ αἸϊᾶ 
ἴοτπιᾷ ,Ἰἰκοπίηοβ. δάν, Ἑπηδτοῃ, Ρ. 173. 
Β. τὰ καλὰ καὶ τὰ μή. 7υ ᾷπυ5 Οτ΄ι, ὶ. 

Ρ. 4. Α. ἐπαινεῖν τε αὖ τὰ καλῶς π 
ϑώντα, καὶ ψέγειν, ὅταν ἧἦ καιρὸς, τ' 
τοιαῦτα τῶν ἔργων. 1. ΟΒγγϑοδβίοτα. τη 
τὴῖ!, Απιοοῖ,, χα, Ὁ. 161. Ἐς, τῶν καλῶν 
καὶ τῶν οὗ τοιούτων. Ἐξάοπι νἱβ σοτῃϊ- 
ἴα ὶπ [Αἰΐπο δέον: δὲ πὶ οπι, ΝΟΡοΙΐθ 
Ῥεϊορίάκ, 1. “ δἰτθγὶῃβ ἐβοιοπὶβ,᾽ σά θα 
θὰ σοπβαῖ ΕΟτΟΘ  ἴπ5 : αὐυδπιηθβπι τα - 
ἐοτίυσ βα θην δὰ δηΐορτοββαῦ αὐσεγβατγία 
“μωιοπὶ. ΝΥ νττ. 

8. 146. πλέον θάτερον ἡγησάμενος ἀπ- 
ἐργάζεσθαι] 8... αὐτοὺς, τοὺς κόσμους. 
Τραυθηάϊ πος σϑπυβ πλέον θάτερον ποιεῖν, 
γέηι πα αὶ ἤαδετε Ῥογεηι, ἰιος αυϊάθτα 
Ἰοῦο ἃ πϑιιῖπο δόδως ἱπτοσγργοΐωσα ἱπέεὶ- 
Ἰδοίαπι, 58 115 ΧΡ Ἰουλπνι. δα ΡΙαι. Ἐπ- 
(γα, 8. 24, Νιιοΐγυτα οὰϊ Ἰὰ ̓ρβαπι ἐπ 
Π)8}}5 ν]ἀθίυτ Ροπεπάσιῃ, αυοα φοτρουβ 
ὙἱΠ 0 }18 ςφοπβίγιοι! ἴῃ πᾶς νᾶ ἃ νοτιίδϊα 
ἱπάησαπάδ ργο θόππῖτγ, 18, αυ!ἀυϊά σοτ- 
Ροτὶ ουϊοπάο θχοσνδπόοαυς ἐγ ΒΓ, 60 
τηϑίτπη ΠΠυἀ σγανῖ8. δδτὶ ΡαϊΔΌΪΕ, τοὺς 
περὶ τὸ σῶμα κόσμους πλέον θάτερον 
ἀπεργάζεσθαι. ἘΓΕΙΝ ἢ. 

ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ 
τραγικὺς, ἡ εἱμαρμένη] ϑρθοίαι ΡΙαἴδγοΝ, 
(ὁπεοίβε, Αρο!!. Ρ. 119. Εν. πρὸς τὴν 
εἱμαρμένην ἐπανάγειν πορείαν, καλούσης 
αὐτῆς φησιν ἤδη πρὸς ἑαυτήν. Ἑοτίαβες 
οὐ Μδομοι Αἰδὸ πδοὶ νας, ἢ. 341, Ὦ. Κα- 
λεῖ δὲ μοῖρα νύχιος, ἧς κλύειν χρέων. 
γνττ. 

φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικὺ5] Ηἰς 5] σογίατι 
δἰϊαιιοα Τταρὶοὶ αἰσζαπν τοβροχίββοι Ρ] ίο, 
ΞΟΠ ρβιεβοῖ, ορίποσ, κατὰ τὸν τραγικὸν, 
τοὶ φησὶν ὃ τραγικός. Ἰκρπὶ ρμοῖ8 οἃ- 
γῇ] ἰοῦ Θ ἴθ ἘΠ ΘΥΒΌΤΩ ἰγϑ αἷ ΟἹ ΒΘΥΠΊΟῚ 5 
Βταπ δῖοι μευβεγηρὶϊ δὰ οχίγειπτῃ Ὁ5- 
ηὰς ἔδβένι5 ϑυσγαῖοβ, ἤδη τραγικὸς 
ἀνὴρ 651 ἐγαβίοσια φιΐϑμίαπε, ἘἸΒΟΒετο 
δεΐδηὶ ἀ6 ἐγασίοο ἀσέογ δοοὶρὶ μεθς ρο556 
ν᾽ ἀθδαητας, ξινο, 

ἊΝ 
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βίλτιον εὖ εἰναι! λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ μὴ πρᾶγ- 

ματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν" νεκρὸν λούειν. 

.141. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ ὁ Κρίσων, Εἶεν, ς . 67. ὙΥ, 

ἔφη, Ἢ Σώκρατες" κί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις" ᾿ περὶ 

τῶν παίδων ἢ ῆ περὶ ἄλλου φου, ὅδ τι ἄν σοι ποιοῦντες ἡμεῖς 

ἐν χάριτι μάλιστα ,“ποιοῖρυεν 8 ἽἍἌ περ ἀεί, ἔφη, λέγω," ὦ ὦ 

Κρίτων, οὐδὲν καινότερον ὅτι ὑμῶν αὐτῶν ἐπιρυελούμενοι 

ὑμεῖς καὶ ἐριοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς' καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἔν ΔΕ 

ποιήσετε ἅττ᾽ ἂν ποιῆτε, κἂν μὴ γὺν ὁμολογήσητε" ἐὰν δὲ" 

ὑμῶν αὐτῶν ἀμελῆ, καὶ μὴ θέλητε, ὡς πΈρ χατ' ἴχνη 

κατὼ τὰ γῦν τεῖν εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔρυπροσθεν. χρόνῳ τας {Π, 122, 
ζῆν, οὐδ᾽ ἐὰν πολλὰ ὁμολογήσητε ἐν τῷ ταροντι χκαὶν σφό- 

δρα, οὐδὲν πλέον ποιήσετε. Ταῦτα μὲν τοίνυν προθυμηθη- 

| ἥ 
ρεύεσϑε ΛῈ].--- δὴ ΛΞΠΟΕΒΉΙΙ, δὴ Ἅ : ἤδη "-ς.---ῦ ποιεῖν Δ.---ς ΠΣ. Δ. - 

2 παρασχεῖν ΕἸ.---ε ἐπιστέλλεις Τ', ἐπιτέλλεις ΛΕΗΙ;, ἐπιτέλεις ΟἹ, δενοδναι: γ: 
οἵ 

ἐπιτέλλῃ «-.---ἰ οὖν ΤῸ.---β ποιῶμεν Ἐ, ποιῶμεν ΔΥΦΟΞ9.---" ἔφη λέγω ΓΛΦΟΙ,: 
λέγω ἔφη "-.---ἰ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὁοπι ΛΟΈΗΙΙ,.--- καὶ Ὅτὴ ΡΥ Γ, καὶ ὑμῖν αὑτοῖς οπι 
ᾧ5.---κ δ᾽ Δ.-.--- 

δοκεῖ γὰρ ἤδη βέλτιον εἶναι λουσάμενον 
πιεῖν τὸ φάρμακον)] Νιυ]αιη ἰνΐο Θχβέδς 
τπα τοῖν ΠῈ Πλ ΓΒ δυξ Ἰορὶβ, 46. πο ἰανδπα 8 
τη τ ἷ5 118, 401 Ἰυάϊοῖο σοπάοτππαῖςὶ οδὶ- 
ἴδδθηϊ τ ἴση συπίγα, ἰάσια. 8, αυοά 
ἈΠ118, ἴλ5. ᾿αϑτι πιά 6 Λιῖ886 ἀρρᾶτεϊ. 1μᾶ- 
4:6 ΟἸντηρίοάυτιβ Οοΐ, 1, Ρ. 359. Διὰ 
τί, [οὐκ] ἐμμένει τοῖς πατρίοις ; ἢ ἴσως 
οὐκ ἔλουον τοὺς βιοθανάτους ; ; ἄμεινον δὲ 
λέγειν, ὡς ἐνδείκνυται χρῆναι καὶ τὰ περὶ 
τὸ σῶμα καθαίρειν αὐτοκινήτως καὶ πρὸ 
τοῦ θανάτου" ἡχοῖῃ ἰοσαιπ εἰ ΕΌΥΒίοΥ 8 0- 
Ροηῖί, Ἰἰαυδῃ8 δἰϊαπι, ὧο τιξ πιοτίποβ 
Ιαναθε, Δίδυνθ. ἀδ ΕὨΠΟΙΘ. σΆρ. 4. 
Κιτοβιηδπη, 46. Γαποτ, Άσηι, ἱ. 7. Ῥοῖ- 
ἴοτ. Ατοῦεδοὶ, ἵν. 8, υττ. 

δοκεῖ γὰρ βέλτιον] Ἱἱποοπιπιοάθ ρμοβέ 
γὰρ ἴῃ Βαα, ἱπου!οαίαπι ἤδη, φαοα ροττιβ 
Ῥονὲ ἄρθεθης ἴῃ φῬτθοδαα, ρμοβὲ σχεδόν 
τὶ, θὰ ἀρ, οὐ Ταῦ, δὲ Εϊοῖπο οτηϊβὶ, 
ἘΠΟΙΏὰΒ : ῬΓαςίαξ δηΐπι, πὲ ρεέο, ρμοδὲ ἰα- 
ταστασι τθηθπιι υέδονο. Ἡ ΕΥ͂Ν. 

ᾧ, 147. ἐπιστέλλει} Τυῦ. οὐ ΑἸὰ, 
αὐτὰ 88. 1, ἐπιτέλη. Βας. 9, ἐπιτέλλῃ, 
φυοί γοσορὶς 5. ρΡἢι. Ατρ. ἐκιγάλλεις. ἐπι- 
τέλλειν οἱ ἐπιτέλλεσθαι, γπαπίαγο, Ροςίδ- 

᾿ ὑμῶν αὐτῶν ΓΔΛΦΟΕΈΘΗΙΜ : ὑμῶν μὲν αὐτῶν "ς.---ἶἮ τε οἵὼ 1).-ὸ 

ΤᾺΠῚ Θδὲ νου Π ΠῚ; ῬΓΟΒΡΡ Βου]ρίοτοβ ἐντέλ- 
λεσθαι οἴοσιπῖ, Ῥτορτίαμ ἀθ ὀχίτετηα 
τηοτὶθηζί πὶ νο᾽ υπίαῖε νοσαθαίαπι [6 η]8- 
δἰ τὰ ΠῸΒ τ 8 106 ΓΟΒΕΪ ΓᾺ ἸΠ}1}8. Χρϑηορῇν, 

Ἠξε] θη. 1. 7. 7. παρῆλθε--- φάσκων---ἐπι- 
στέλλειν αὐτῷ τοὺς ἀπολλυμένους, ἐὰν 
σωθῇ, ἀπαγγεῖλαι τῷ δήμῳ εἰς. Αἴσις 
δὶς ἴμ ἤοο αἸδ]ορὸ ᾧ, 149. Βοοσταϊοβ. εἰςὶ- 
ἴὰγ ταῖς οἰκείαις γυναιξὶν ἐναντίον τοῦ 
Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας 
ἅττα ἐβούλετο. (οἵ, ψΑΙΚοπ. δα Επ- 
τὴρ. ΗΙρρ. 858. ρ. 255. 2. 0). ἩιΝ. 

οὐδὲν καινότερον] {ΠῚ Καθ ρμτ, Ἰηϊέ, 
τί νεώτερον, ὦ Σώκρ. γέγονεν ὅτι σὺ---- 
ἐνθάδε νῦν διατρίβεις , ϑυϊά, Νεώτερον, 
καινόν" οἱ Νεώτερος, τὸ συγκριτικὸν ἀντὶ 
ἁπλοῦ, ἀντὶ τοῦ νέος. ξειν. 

καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς] Νοη 
τούτη ἃ ΕἸοῖπο νοῦθὰ καὶ τοῖς ἐμοῖς ἀ6- 
βυπί διΐδην ἴῃ ΑἸ. Ργοο! ιν! ΠΌΓΆΓΙ Θγσοτρ, 
ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς ο5ῖ γεἱπὲ φιδημε διιηξ 
τιεα, δι τὴο βογ ποηΐ, 1 θογοβ 505 ἦτη- 
ΡΥ τι 8 ̓ ητο! Πρ τ, οἃ πη γα πὶ ἰεβθ, αῤ βὶπὲ 
δι} 51} 1165. Τα ΤΌΥ].--κὰν μὴ νῦν ὅμολο- 
γήσητε, εοἰϊαπιδὶ πῆ ΟΝ ΡΓΟΤ  ϑοΥ 8. 
ἤεινυ. 
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δόμεθα," ἐφη, οὕτω ποιεῖν" θάπτωρενν δέ! σε τίνα τρόπον! 
6 "Μ Ν 7 5.» ’ ’ ͵; Β Ἀ Ἁ 

Οσως ἄν, ἔφη, βούλησθε, ἐάν πέρ γε λάβητε με" καὶ μὴ 

ἐχφύγω ὑμᾶς. [ὃ. 148.] Γελάσας δὲ ἅμα 
πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν, Οὐ πείθω," ἔφη," ὦ 

5 ἡσυχῆ καὶ 

ἧς ἄγδρες, 
1 . ε ᾿ ’ 

Κρίτωνα, ὡς ἐγώ εἰμο! οὗτος ὁδ Σωκράτης ο γυνι διαλεγό- 

ἢ καὶ ὁπ ΔΙ»,.---5 προθυμηθησόμεθα ἜΓΠΥΦΟ : προθυμησόμεθα “-.---ν» θάπτωμεν 
ΠΥ: θάπτομεν "ς.---4 δή Τ'.---ἰ σε τίνα ἸΓΔΈΠΥΦΟΣ : τίνα σὲ "ς-.--- μὲ οτὰ ἘΗΠ].. 

-- γελάσας δὲ ἅμα οι Δ.---" καὶ σοττ Δ.---" ἔφη ΓΟ.---" ἔφη οὗν ΛΠΟΈΗΙΠ,, ἔφη 
«ὦ οαὶ 2{.--οῖ ὦ οἷ Π,--} κρείττονα 1.--τῦ ὡς οἵὴὰ [,.- τοῖν ὁ οπὶ ΠΥ εἰ γτ Ξ.-- 

θάπτωμεν δὲ τίνα σ. τρ] (ὐοττοχὶ δ 
Ῥαγ. νυ]ραίιπι θάπτομεν, αἰοηυΐπ ἴῃ θά- 
Ψψομεν πιυϊΆπάιπι, Αὐυρσ, τίνι σὲ τρόπῳ; 
Ῥᾶγ. σε τίνα τρόπον. ξεῖν. 

ὅπως ἂν--- βούλεσθε] ὅϑιοῖν. ἘπῚ. Ἐπ}. 
ο. 122. ρ. 614. Οὐδ. Σωκράτης ἐπεὶ τὸ 
κώνειον ἔμελλε πίεσθαι, τῶν ἀμφὶ τῶν 
κριτῶν ἐρομένων αὐτὸν, τίνα τρόπον τα- 
φῆναι θέλει; ὅπως ἂν ὑμῖν, ἀπεκρίνατο, 
ἢ ῥᾷστον. Ῥτο τῶν κριτῶν τϑροῦὶ ἀθθθὶ 
τὸν Κρίτωνα, ποη τοὺς κριτάς, πᾶπι 
Οὐ βπεσυβ ἴῃ τη. " ΜΔ] πὰ,᾿ ᾿πηυϊί, “ τοὺς 
κριτάς" οἱ νοῖθϑ ἰβδία ὃχ “]1δηὶ Ψ', Η. 
Βυτηΐα αἷξ, ΕἼΒΟΗ. 

δ. 148. οὐ πείθω, ἔφη, ὦ ἄνδρες, Κρίτω- 
να---κατορύττει)] πο βιᾶ: αἰβραιϊδιϊοπὶ 
δαϊάθυλε Οἴσοτο Ταβς. ἱ, 48.“ (1)ὲ Βυτηᾶ- 
το η6) Βοοταίοβ αυλάδπι αυϊὰ βϑηβετῖί, ἃρ- 
Ῥδσδΐ ἴῃ εὸ Ἰῆῦτος ἴπ 00 τποτϊ τὰ γ : 46 αὺὸ 
78π| ἰᾶπὶ πε τα ἀϊχίπιυβ. ΟἼτα Θηΐπ (6 
Ἰητηοὐί τἀ 16 δηλιποτγιπι ἀἰβραίανββδθῖ, εἰ 
7δι πιουϊομὰϊ ἰθιηρὰ5 ἀτὐριοτοῖ, τοραῖι8 ἃ 
Οτΐοπο αυρπιδατηοάιμ) 5 ΡΟ πὰ νο]]ϑὲ : 
“ Μου]ίαπν νοτο, ἱπαυϊΐ, ορογϑπη, διηϊοῖ, 
{γτυβέγτα σοπϑυμηβὶ ; (ὐὐἱϊοηῖ Θηΐπλ ΠΟβΙΤΟ 
πο. Ροβιι5ὶ, τὴθ πο ἀνοϊδίαγιπ), Ὠδα 6 
ταοὶ αυϊίαυδπι το Ἰοἰασιιη. Υἰ δγυϊηζαπηδη, 
ΟΥο, 51 π|8 5566} ροίθγ8, δαΐ βισιδὶ 
πϑοίῃβ οτὶβ, αὐ (01 νἹ ἀοίατ, Βορο!ῖο, 566, 
γ}}}}} οτοάθ, πεῖπὸ πη νοβίγυιῃ, σὰτ Πἰπο 
Θχοθββεῖο, σοπβοηυείυγ,ἡ Ῥχγαοίατο 1ὰ 
αὐϊάδπι, αυἱ εἴ ἅτηῖσο ρου ἰβοπῖ, δὲ 58 
οϑίοπαετνις ἂς ᾿ιος ἴοῖο βόπογθ π1}}}} [Δ00- 
Τῶγο. Ἐδάθι βῖνθ ἰηαἀἸἄθπὶ ειιπηῖα ἰὰγ- 
Ῥδη5, βὶνε 81108 ἀδ ϑοοσγαῖα ΠρσῸ5 Βθα υ6η8, 
βἶνϑ αἴγααυ σοιμτ ϑοθη5, ᾿ζὰ ρῥτοᾶϊε ,8}}}- 
ἅπ. Υ΄, Ἡ. 1. 10, αὐδ81 βοοταίθθ, οδ᾽αία 
5101 δὸ Αρο!οάοτο ταηΐτα εἴ ρδ!}ἴο, οἱ τὸς 
Βαϊὰβ αξ πα ἱπάθοσοι οἱ κῖο ἱπαξι8 ἀδ- 
τπῦπ γϑηθηῖμπῃ ὈΙοτεῖ, τὸς δὰ Οπίοποι, 
ιπαιΐαην, εἰ ΡΠ ἀοποὰ ἀἰχοσῖξ : καὶ 
πῶς ὑπὲρ ἡμῶν καλῶς ᾿Απολλόδωρυς οὕτω 
δοξάζει, εἴγε αὐτὸς πεπίστευκε ὅτι μετὰ 
τὴν ἐξ ᾿Αθηναίων φιλοτησίαν, καὶ τὸ τοῦ 
φαρμάκου πόμα ἔτι ὄντως ὕψεται Σωκρά- 

την" εἰ γὰρ οἴεται τὸν ὀλίγον ὕστερον ἐῤ- 
ῥιμμένον ἐν ποσὶ καὶ κεισόμενόν γ᾽ ἐμὲ εἷ- 
ναι, δῆλός ἐστί με οὐκ εἰδώς. Ῥίαιο ρχτα:- 
οδρίαπι ἰϊογαν τ πη 1,66. χα, Ρ. 693. Β, Ο. 
ἂς βορυϊέυτα ρθη: πείθεσθαι δ' ἔστι τῷ 
νομοθέτῃ χρεὼν τά τ' ἄλλα καὶ λέγοντι 
ψυχὴν σώματος εἶναι τὸ πᾶν διαφέρουσαν" 
ἐν αὐτῷ τε τῷ βίῳ τὸ παρεχόμενον ἡμῶν 
ἕκαστον τοῦτ᾽ εἶναι μηδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὴν ψυ- 
χήν" τὸ δὲ σῶμα ἰνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκά- 
στοις ἕπεσθαι" καὶ τελευτησάντων λέγεσ- 
θαι καλῶς εἴδωλα εἶναι τὰ τῶν νεκρῶν 
σώματα' τὸν δὲ ὄντα ἡμῶν ἕκαστον ἀθά- 
νατον εἶναι, ψυχὴν ἐπονομαζόμενον παρὰ 
θεοὺς ἄλλους ἀπιέναι, δώσοντα λόγον κα- 
ϑάπερ ὁ νόμος ὃ πάτριος λέγει, τῷ μὲν 
ἀγαθῷ θαῤῥάλεον, τῷ δὲ κακῷ μάλα φο- 
βερόν.---τὰς δὲ τούτων οὕτως ἐχόντων, οὖ- 
δέποτε οἰκοφθορεῖν χρὴ διαφερόντως νο- 
μίξοντα τῶν αὑτοῦ τοῦτον εἶναι τὸν τῶν 
σαρκῶν ὄγκον θαπτόμενον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον 
τὸν υἱὸν ἢ ἀδελφὸν, ἢ ὅντινά τις μάλισθ' 
ἡγγεῖται ποθῶν θάπτειν, οἴχεσθαι περαίνον- 
τὰ καὶ ἐμπιπλάντα τὴν αὑτοῦ μοίραν" τὸ 
δὲ παρὸν δεῖν εὖ ποιεῖν τὰ μέτρια ἀναλίσ- 
κοντα ὡς εἰς ἅψυχον χθονίων βωμόν : 
αύεπι Ἰοσυτῃ, αυϑτην 5 Ἰοηρ᾽υβοῦξυτη, ἃ Ρ- 
Ροβυΐποιβ Θ᾽ ῬΤΟΡΙΟΥ ἀγσα πιθ μα σοπαπο- 
τἰοποπι, δὲ αὐ σοττθοιίου 8 ποβίγα ταῖῖο 
δρραγεαῖ, αυὶ ἴῃ ροκίρηϊογο ρατίθ 5ῖ. ἀὰ- 
ἄσπι ἱερομάσιη ἠυ ἀϊσαν πα, ὑγὸ δὸ συνά 
νυΐμο οὐἀϊίατ διαφέροντα νομίζοντα τὸν 
αὑτοῦ" ααογυμ ρτ8 ρουβίδα οοπβτιηδία τη 
τοροτίπνιβ ἴῃ Οὐάϊου Ν᾽ οβίαπο, οα]8 νὰ- 
τί5 Ἰδοϊϊοποα δα Ηδαβάϊι8. ποβίθγ ἱπ 
ϑρθοϊπΐας Ῥ]αιϊομίοο, Ρ. 165. αὐ 118 
τοὐάϊηυβ: ιώ φιλὶ ἑΐα 86 παύδαπὲ, 
πεπιϊπρηι ορογῖσξ βερμϊέμνα βεηιέμοδβα ΥδῊι 
βαα βωπῆϊατοι απ ίσετο, ρμμξαπέθπει 
2 ΠΌΡΕΥΟ πῆι ΒΟΥ τὲ 6586 ἤος 86 ρεἰ}- 
ἐνεμηι σαγηΐαηα ροπά8 : οαξ. ἴὰ δυόύδπι 
δυσιπιθηΐο ΘΟ ἀϊοσίαπι ἰδαάδέ Οἴσοτγο 
Ταυβς. ]. ς. 4 Τηλπιὸ δπΐηὶ γ61Ὸ σογρὺβ Ῥ τὶς 
δῖθο το αἰαὶ, Ηφοίΐογοι αρβίυ]᾽ ἘΠῚ ἔοτ- 
[556 ἢ πισηιο ἔποτῖς Γλ101}}} Βοπι επίϊα, 



ΦΑΙΔΩΝ. 

᾿ ε »" ͵ ΕἸ ὔ 

μενος καὶ διατάττων" ἐκαστον τῶν λεγομυένων, ἀλλ οἱ ἐταίς 
με ἐκεῖνον εἶναι ὃν ὄψεται ὀλίγον" ὕστερον γεκρόν, καὶ ἔρω- 
τῷ δὴ πῶς με θάπτη.Ξ ὅτι ὃς ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πε- 
ποίημαι ὡς ἐπειδὰν" πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν παρα- 
μιενώ ἀλλ᾽ οἰχήσορναι ἀπιὼν εἰς μακάρων δή τινας εὐδαιμο- 

γίας, ταὐτὰ μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, παραμυθούμε- 

γος. ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγγυήσασθε οὖν με 
πρὸς Κρότωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν ἐγγύην, ἢ" ἣν οὗτος πρὸς 
τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. οὗτος μὲν γὰρ ἦ μὴν" παραμε- 
γεῖν' ὑμιεῖς δὲ ἢ μὴν μὴ παραμενεῖν ε ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν" 
ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, ἵγα Κρίτων ῥ βᾷον" φέ- 
ρῆ, καὶ μὴ ὁρῶν μου τὸ σώμα ἢ καόμενονν ἢ κατορυττόμε- 
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εἰ 
» διαλάττων Τ'.---ς ἕκαστα Ἐ;ς.---ὦ οἴεσθε 1,.---6 ὀψέ ποτε ὀλίγον 1Τ,.---ἶ δὴ αὐὰ ΓΔ 
ΞΥΦΟΈΘΗΤΠ],.--- πῶς με θάπτη ΠΥ, πῶς με θάπτει ΛΕΦΟΕΟΘῊ].5, πῶς με θάψει 
Δ, πῶς θάπτει 1: πῶς δεῖ με θάπτειν ς.--- ἐπειδὰν οι ρτ Γ.---ἰ λέγειν ἄλλως ἴ,, 

μοι 
ἄλλω λέγειν Δ.---) με Δ.---Κ ἢ οπι ΓΌ.--᾿ ἐγγυήσατο Ξ, ἐνεγγυήσατο ΤῸ, ἠγγυή- 
σατο ΔῪΦ εἴ τὰρ 21.---πὶ ἡμῖν ΤῸ δ15.---ῖ οὖν ἐπειδὰν ΓΛΕΟΊΙ,.--ττο ῥάιδιον ΓΔΠῪΦ 
618.---ρ καόμενον ΛΦΟΈΗΠΙ, : καιόμενον "ς.-- ἅττα οἵἷὐ ἘΓΔΞΠΥΦΟΌ 5.---" σχόντος 

ααδὲ σογταρές ἸΘρΊῸΣ π᾿ 6] Ἀφ αυ 78 
χχῖχ, 9, εχ Νοπίῖο ἴπ νόσθ “ ἱπτογῆσθγε, 
Ῥ. 8380. “ Ῥτὶὰβ πιὸ (0148, αὐδπὶ ΤῸ 
δ ἴηγὰ πὶ Ἔχ ΠΟΠη 6, δίῃ Πποιμΐποπὶ ἱρ- 
801 ἱπιεγίδοοτβ.᾽ ΒΟ 5. ρρατγεῖ ἴῃ 
ἈΑρο!οάοτι ἀϊοῖο ἀριὰ ϑιοθθοαι ΕἸΟΠΙ, 
Ρ. 139. 1)6 νὶ ῥτοποιηΐπῖβ αὐτὸς ἀἰνοῦβα 
δρυὰ ροείαϑ δὲ ρ}]Οβορμο5, ΗΒ ἀπένεμε, 
1115. φοῦριιϑ, αὐτὸν ἀϑυγραπεθαβ, τπποπυὶ- 
ΜΝ 15 ἢ βϑ οι Ηἰβίοσ. τ, δα, δ᾽ίογα ρ. 
4δδ. νττ. 

εἶπεν, Οὐ πείθω, ἔφη] Ῥοβὲ εἶπεν 
ἩΠδἴα πηι ἔφη εἰϑῖ πὸπ σοτηρϑτοῖ ἴθ Αὔρ. 
ἜαΡ., ἰδαΐ ἰδτηθη ῬΓΟΡΊΕΥ πιο ἃ 6}85- 
ἄδπὶ πιοάϊ Ἰορᾶ. ᾧ. 1565. καὶ ἐκκαλυψά- 
μενο5---εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφθέγ- 
ἕατο, Ὦ Κρίτων, ἔφη, εἴς. Χοπορῇ. 
(Εοοη. νἱϊ. 10. Καὶ ὁ Ἰσχόμαχος ἀπεκρί- 
γατο, τί δ᾽, ἔφη, ὦ Ἰώκρ. νἱϊϊ. 15. Ὁ δ᾽ 
εἶπεν, ἐπισκοπῶ, ἔφη, ὦ ξένε, εἴ τι συμ- 
βαίν ἐμὴ τέτοια πῶς κεῖται, ἔφη, τὰ ἐν τῇ 
νηΐ Οοπῖ, ποΐῖ. 86 δ. 61. εἰ δά (τὰ- 
1}. :, 02. Ἠκιῖκν. 

ἐγώ εἰμι----ὖ νυνὶ διαλεγόμενο:)] Τάεπι 
βίατυ ἡ Βοςταΐοβ ἴῃ ΑἸ, 1. ρ. 129. οἱ ἴῃ 
Ἀλκοϊηυῖ9ς. Αχϊοοῦο Ρ. 88, Β᾽π }]ὰ δ]ϊο- 
τίη ἀϊοία σο]]ορὶς Οδίδκογιυβ δα Ἀπίοπίη. 
Ρ. 382. Μοχ ἄψεσθε Ατίπιρ, νὶςο ὄψεται, 
Ἐσπδτ. 

ὡς ἐγώ εἰμι οὗτ, ὅ Ξώκρ.]7 Με ε58ε 

ἔπμπς ϑοοσταΐοηι φεὶ παπσ υονέδοιηι ἰοχιιῖς 
ἐμν (ποῖ εὐλη, 46 πὶ τπογία πη τποχ νἹάδ- 
Β16}8). Οτηΐβθο, υἱ ἔδοίαι. ἴῃ ΤῸΡ, δτιῖ- 
οὐἱο ὅ Δπῖθ Σωκρ. αἴ νοΥθὴ 5]ς φοπατγθδηΐ, 
ὡς ἐγὼ οὗτος ὁ νυνὶ διαλεγόμενός εἰμι 
Σωκράτη», ὩῸΝ τεβροτιάθθυηῖ βϑισσοάεπίίδ 
ἵἴπτος ἀλλ᾽ οἴεταί μὲ ἐκεῖνον εἶναι εἰς, 
Ηξιῖνν. 

καὶ ἐρωτᾷ δὴ] Ἰτοπῖοο μοβίξαπι πος 
δὴ, φασα οὐ Αυρ. οὐ Ταμδν, νϑεῖ, μαθοπὲ 
Ἐδά. 8 Βέορθιδπο 1π δεῖ πιμίδίαῃ, ἰάχαο 
Ῥοβιτατη μοβὶ πῶς. Ηξεινν. ἢ 

πῶς με θάπτῃ] 81. ΤΡ. ὀρορις, ἐν Αυκ. 
πἰδὶ φαοά [δ] βοτὶρίυμι θάπτει. ἴπά6 πᾶ- 
ἴα 1π Εάα, ΑἸὰ. εὐ Β888. πῶς με θάπ- 
τειν, Θχ αυο ϑίορῃ. ἔδοῖι πῶς δεῖ με θάπ- 
τειν. ἙΕἰοῖπ, ἐπέεγτοραξ, φιοηιπ πιο μπι 
6 βερεϊϊαί. Οοπαποίνιπι θάπτῃ 5ετ- 
τη "8 γαῖϊο βδριίδι, ξεῖν. 

ἐγγυήσασθε οὖν με] Τλοπιοβίῃ, Ρ. 899. 
δα, οῖβκ. πρῶτον ὑμῖν μάρτυρας παρα- 
σχήσομαι, ὡς οὐκ ἢγγνησάμην ἐγὼ τὸν 
Παρμένοντα ("16 ῬΥῸ Ῥαγιποποηΐε πον 
βροροη 1886), ἀλλ’ Αρχιππος. εἴ Ρ. 901. 
εἰ γὰρ ἐνεγγνησάμην ἐγὼ τούτῳ (τῷ ̓ ᾿Απα- 
τουρίῳ) τὸν Παρμένοντα εἰς, Υ΄. ὅδ πὶ. ἀ. 
Μ. ὕ΄. ες. 16. Τύχη, οανίβθο μὲν, ΤῸΡ. 
οὗτος γάρ.---καόμενον. ὥΦϊο εχ Αὐυρ. 
ΕἸβοποτ, δου μβοσαΐ ρτο καιόμενον. ἴπ| 
56ηη. ἄττα ἀδεϑὶ 'πα Τρ, ΠεινῸ. 
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ΟΝ. ἀγανακτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δείν ἀτταϑ πάσχοντος," μηδὺ 

λέγη ἐν τῇ φαφη" ὡς ἢ προτίθεται' Σωκράτη, ἢ Ἰρμο ει ; 

κατορύττει." 

τς 

[ὃ- 149.} Εὖ γὰρ ἴσθι, ἡ ὃ ὁς, ὦ ἄρι- 

στε Κρίτων, σῷ μὴ καλὰς λέγειν οὐ μόνον. εἰς αὐτὸ τοῦτο 

πλημμελές, ἀλλὰ καὶ κακὸν" τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. 

ἀλλὰ θαῤῥεῖν τε χρὴ, καὶ φάναι τοὐμὸν σώμα θάπτειν, 
καὶ θάπ- πτειν οὕτως ὅλως ἄν σοι Φίλον ἥ καὶ μάλιστα ἡγῆ 

ΒΡ τοί κὸ εἰναι. 
Ταῦτ᾽ εἰπῶν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἰκηριά τι ὡς λου- 

σόμενος, καὶ ὃ Κρίσων εἵπετο αὐτῷ, ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε πε- 

ῥιμιένειν. περιεμένομεν" οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι 

περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἀνοισκοποῦντες, τοτὲ" ὃ αὖ περὶ 

τῆς ξυμφορὰς διεξιόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχγώς 

ἡγούμενοι ὡς περ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ σὸν 

ΛΗΙ], εἴ ρὲ Ε.--Ξ γραφῇ 11, οἱ μγ Ε.-- 
ες 

ι προστίθεται ΛΕῚ, προτίθεσαι ᾧ8.---Ἑ σωκρά- 

της ΓΟΗΙ͂ οἱ ἕοοῖγ Π, σωκράτη ᾧ, σώκρατες 8.---ὐ ἐκφέρη ἢ κατορύττη ᾧ5.---" ἢ δ᾽ ὃς 
ἴσθι Τ' 
ἐλευσε 1,5.-τ-τὸ ἐμένομεν 8.--- καὶ οἷὰ 8.---ο 

ὡς ἢ μλῤθηρλα Σωκράτη) Αὐυρ. ἢ ὡς 

«ροτίϑεται σ μρξ ἢ ἐκφέρεται. ΤῸΡ. ἐν τῇ 
ταφῇ ἣ προτίθεται σωκράτης ἢ ἐκφέρῃ ἢ 
κατορύττῃ. Ἐϊοϊηυδ: πόφιθ εἰἰταΐ ἐπ 
ὑαιοτες ρυορυπὶ δοοταΐδηι απ ἐβξεντὶ αὐ 
διὖ ἐεγτώμι εὐπαϊ. ὅπ ε αὶ ῬΙδίομο βοπρ- 
ἴαπι κυρίοις ὡς ἢ προτίθεται Σωκράτης 
ἢ ἐκφέρεται ἢ κατορύττεται. ϑεά ἱπιιδὴ 
αι Οὐ τοηθιν βθραϊτασο ουγδμι δισσο- 
νυ ͵βοθ ἱπίο ΠμΒΓῸΓ οχ ὃ. Βθη. ΠῸΠ ΟΙΊΟΓΟ 
τονε όδιν ρα ΐαν! Εν, νει γᾺ ΠῚ βευίρία- 
Ταιν, προτίθεσθαι, οοἰϊοτανὸ πιουξμμηι, δῖα 
Ρορίταπι Ἐμπρ. Ῥιιαπ, 1329, ἐγὼ δ᾽ ἥκω 
μετὰ---γραῖαν ᾿Ἰοκάστην, ὅπως Λούσῃ προ- 
θῆταί τ᾿ οὐκ ἔτ᾽ ὄντα παῖδ᾽ ἐμόν. (οηΐ, 
Ἡφουρ. 617. {Πανὶ 

τὸ μὴ καλῶς λέγειν κ-. τ. Χλ.7᾽ βοοτΙαῖ 
ὨΘΠΙΡΘ, υἱὐἱ ρπόῦναι Ερ οστικ τη Αστίδη, 
Ἰ. ἢν ο. 17. Ρ. 98. ἀρχὴ παιδεύσεως, ἡ τῶν 
ὀνομάτων ἐπίσκεψις, αἱ νἱὰδ αυτν ποίδ- 
νι ὐρίου, ΕΟκΝΕΥ. 

ἢ. 149. εἰς αὐτὸ τοῦτο πλημμελὲς] 8. 
ἐστί. εἰς αὐτὸ τοῦτο, κὶ τος ἴρδιηι, τὸ μὴ 
καλῶς λέγειν, δρεοίοίτιν. πλημμελὲς ᾿ος 
νΕΓΟΟΓ υὐ τοῦς μη οῖατ ἰὼ πλημμελεῖ, 
συδιιν 5. Ποῦ. ΠΡΟ ΒΆΒΟΠ  τπηρσπᾶ; Υἱγ 
ἉΘΟΙΟΣ  ἀ5,, Τ)ὸ Ἰνυνεἠ εἶθ ιι5 το απ δβὲ 
πλημμελεῖν πὰμι ἐΐοτη ἐδ τοθακὺ ΗΕΙΝΡ, 

“πὶ καὶ οἷν ρτ Γ'.-ὶἐ κάκιόν ΓῸ.--οῦ χρὴ οπὶ Δ.--- καὶ θάπτειν οἵη Ἐ΄.--- Ὁ ἐκ- 

--Ἔ ποτὲ Γ΄.---ἰ ἂν Δ.--Ἔ ξ. ἸΔΞΕΞΠΥΦο.-- 

ἀνίστατο εἰς οἴκημά τιῇ Ῥτοίαρ. ᾧ. 6. 
δεῦρο ἐξαναστῶμεν εἰς τὴν αὐλήν. ΑὐοίοτΓ 
ΤΙνοδρ. Ρ. 129. Β. ἐμὲ δὲ δεῖ ποι ἐξανα- 
ατῆναι. Ευτίρ. Ἠετβοὶ. 59. ἀνίστασθαί 
σε χρὴ Ἑἰϊς "Άργος, οὗ σε λεύσιμος μένει 
δίκη. ΠΕΙ͂Ν. 

τοτὲ δ᾽ αὖ] ]ρο τότε, ργᾶνο δοῦθῃ- 
ἴθ, ΡΙδηυς Θηἰπὰ Β6ΤπΙΟ ζαἰβθεῖ, Περιε- 
μένομεν οὖν τοτὲ μὲν---ἀνασκοποῦντες, 
τυτὲ δ᾽ αὖ---διεξιόντες:. τα. {Π44.. Δ. 
02. Οἷος δ᾽ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὕλιος 
ἀστὴρ παμφαίνων, τοτὲ δ᾽ αὖτις ἔδυ νέφεα 
σκιόεντα. Αἴχιδ ρϑιθποι ας Β61η9] ρμὸ- 
βἰίαπι ἡ πἃ ἄλλοτε ὅθ}. ΤΠ οοῖγ, 739. 
Φορούμενος πρὸς οὖδας, ἄλλοτ᾽ οὐρανῷ 
Σκέλη προφαίνων, ἀδ αὔο νἱά. Ησειπι, δὰ 
ὙΊρ. Ρ. 168. οπππίποσαε ἰοίατη ἡππι6 ἕε- 
πὰβ, ΠΌ ΜΠ) ἴῃ Ῥηΐοτθ πποιῦτο αἱ μὲν, τὰ 
μὲν, ἄλλοι μὲν οἷ βἰ τ} το σεηΐογ, 5.1}, 
ἰνν, 941. 4 Ἀτγηἷθ ΟΠ ΒΌΠΑ βδοπδίιβ Ἦἶ6Γ- 
ἴσο, παπο ἀρηΐα.᾽ ΤΑ ποταπλ οὐπάσην 
Πυπο π50}}} Ὀγρρῖθγ σοίθυοβ ΠΠυδίγανι δὰ 
1 ῖν, ἰ, 37. 1. Ἐς Οτοπονΐυβ, ΗΕῚΝΡ. 

ὥσπερ πατρὸς} Αυρ. ὡς πατρ. Ἴυπι 
1, 10. δύο γὰρ υἱεῖς αὐτῷ. Ιρβ6 ἐδ 8ς 
Πούτγδίεβ ἴῃ ἌΡ]. Ρίδι, μ. 84,1). καὶ οἱἷ- 
κεῖοί μοί εἶσι καὶ υἱεῖς "γε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθ. 
τρεῖς, εἷς μὲν μειράκιον ἤδη ({μλιηργθοὶθβ 
Χομομ, ἈΙοιη, 11, 2, 1.) δύο δὲ παιδία 
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ἔπεισα βίον. ἐπειδὴλ δὲ ἐλούσατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν 
τὼ παιδία----δύο γὼρ αὐτῷ" υἱεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέ. 
γας---καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, ἐκείναις ἐναντίον! 
τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς" τεὶ καὶ ἐπιστείλας" ἅττα" ἐβού- 
λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, 
αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἢν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν" 
χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. [ἃ. 160. Ἑλθωῶν δ᾽ 

σ 
Β ἐπίλοιπον Φ8.---ἰ αὐτῷ ΓῚ,.---} ἐναντίον ἐκείναις ἘΠῪ : ἐναντίον ἐκεῖναι Ἅ, ἐκεῖναι 
ἐναντίον ΓΛΦΈΘΗΙΙ, ---ἰ διελεγχθεὶς Δ.---ἰ δὲ ΓῸ.---ἶι ἐπιτείλας 1, Θὲ Ργ Γ.--ἰ αὖ- 

(ϑορπτοηΐβουβ οἱ ΜΙ οπεχοπὺβ Ὠϊλορ. ΤΔουΐ, 
1]. 26.}---οὀἰ οἰκεῖαι γυναῖκες. 1. κοτιϊι9 
Β. 1, Ῥοβίαυδια Ατίβέοτοὶθ δυοίογο ἀπαβ 
ϑοογδίθι Ὀχογο5 ἀπχῖξβο πασγανξ, ρυΐογα πὶ 
“Χαπιπίρροπ, ἀπάς σεηίταπι ΠιἈπηργοςίθαι, 
αἰίογαπι δ γτίοηθπι, 4: ϑορ!ιγοπίβευτῃ 
οἱ Μεπεχϑηθπιηαὰθ ροροτγεήξ, δα άϊὶ οἱ δὲ 
προτέραν γῆμαι τὴν Μυρτώ φασιν, ἔνιοι 
δὲ καὶ ἀμφοτέρας ἔχειν ὁμοῦ, ὧν ἐστι Σα- 
τυρός τε καὶ Ἱερώνυμος ὁ Ῥόδιος. Ῥ]αίο- 
τιϑῖὰ ρεϊηο ᾿ιδὰ ἀπ ῖο ἰΙύσο ποπιϊηδϑβοῖ, 
εἰ ἢ. ᾿, ἀπάταπι βοογαῖῖδ ἀχογασα τ Θητῖο- 
π δα] ψοίοσο5 Ἀσπον ββθί, Εχ Π15 (ἈΠ ἢ 
ψ τθ8, καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο 
οἱ 5644. τὰς μὲν γυναῖκας --- ἀπιέναι ἐκέ- 
λευσεν, Οἰδτατι 6886 Βοῖρϑὶς ἰπ Δα, δὰ 
Ταοίαπ, Ηδίογοι, δ. 8. Ηδπιβίοε υπῖι8, 
αϊΓΔΙΩ 16 ὈΧΟΓΕΙῚ, Χρηϊπίρρϑη εἰ Μ γε- 
1οπθῖη, μι δι ϊΐο νὐχῖβθ6 Βυροτβάϊζοιῃ, ΔΙ} 
Ἰοῦρθ βθουβ νἱἀείητ, ἴἶχοιθθ ϑοογδιῖβ 
85 5 πιο! ] οχίββος Ρ]αΐο, ποι αἱ οἰκεῖαι 
γυναῖκες 50τ)ρ5βιϑβοῖ, βοᾷ αἱ γυναῖκες αὖ- 
τοῦ, αυυπιᾳὰς βαρτα Ἐσηθογαι Ῥϑάο 
ἩΔΙΓΆΡΟΙΙ, 86. σδΙΟΘΓΘΙ ᾿ΠρΥΘ8508 ἴηνδ- 
τιἶϑ88. Χαπιπίρροη ἔχουσαν τὸ παιδίον 
αὐτοῦ καὶ παρακαθημένην, βυυατ ἰρεῖυ8, 
ΟΡΐποῦ, ὸπ Μγείυβ. ΠΟΙ πὶ ἑθπεῃίδι, 
αὐυθαὶ Ιοσαπὶ 'ρ86 101 ΗἩθιηβίοηι. 86} }}- 
θυ; ἴῃ Πόσα δαΐθιῃ πα πιοτὸ Ατβίυΐϊα- 
1ε5 εἰ ῬΙαίο ςοπβοπιείαηξ : ἀρρᾶτοί, ηυδῃ- 
αι ἃ Ρ]αἴοηθ Διο ] 5 ἰδιυ ἃ ἀϊβουτάδε 
τεβιποπίαι, Εδοὶς ᾿ἰρίλαγ ἴθ ρος δηϊ- 
τωδανθιβίοπο ἀἰχογαί Υἱῦ ϑῃμηπιι5, Χδη- 
τηῖρρθ5 50 108, ποη ἰἰἰάθπι ΔΙ γτίαϑ τηοταὶ- 
πἶβδο Ρ]αἰοποα οὐ Χοπορμομΐοπι, [νλοτ- 
συ οἰΐαηϑ ᾿λ, 26. ᾿θίᾳμιο Οάβαυῦ, εἰ Μ19- 
πὰρ, αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες συπὶι πιμθΡεα 
Ῥηορίπηιω, Χαρίπῖρρα οὐτὰ 8}}}5 δἰίχαοί 
κατ᾽ ἐπιγαμίαν ἐπιμιχθείσαις τῷ οἴκῳ. 
Ψ. Αἰππνοι, ν, ᾽Αγχιστεῖς. ΗΕΙΝῸ. 

υἱεῖς -- εἷς δὲ μέγας" καὶ αἱ οἰκεῖαι γυ- 
γαϊκε5 }] Μίδ)ον ἢ] 5 1διρτος θ8, θὲ ἰρ58 
δ Χδοίορρα ῃλίμϑ, οσορπίϊίιβ α Χοεπορδ. 
Μϑπιου, 11, 2, ἄπο τηϊποζεβ, ϑορΡἢτοπΙδοῦ5 

Ρμαα. 

εἰ Μοιθχθῆυβ, αυο8 Ὥϊορ. 1. 1ϊ, 26. 
τηθιποχδΐ, δυσίοτθ Αὐϊβίοίοθ ρεη  ϑαύθ 
Ἰματαρσοοίθτη α Χδηιδίρρδ, ἀπο5 τοϊϊααο 
ε Μυγηίζοπο πϑίοβ, ἴρϑὲ ϑοοσδίθβ ἰη Ε]ἃ- 
ἴοπ. Αροϊορ. Ρ. 366. (. καὶ οἰκεῖοί μοι 
εἰσὶ, καὶ υἱεῖς γε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
τρεῖς" εἷς μὲν μειράκιον ἤδη" δύο δὲ παι- 
δία. 1)6 ἀυάριϑ δυΐθιη ἀχουὶθυβ βοοτα- 
5, αὐ ΔΠῚΡᾶ8Β δᾶθο πιὰ παθυθηΐξ, 
τθηάδοοπὶ 6556 [ἀυϊαι Ἰάτὰ ἀπε υΐὰς 
οβίθπήογαι Ῥαηροῖλυβ, ἰδδιθ Ῥ] υἴδγοο πὶ 
᾿Ατίβεάθ ᾿. 385. Ο. εὐ Αἰδοπίθο χἢ, ᾿. 
δδ06. Ἀ. δἱ ἀρ ΘΏΤΟΥ ποβίγα τοίδίθ αυ58- 
ἐϊοποιι ἐγαοίανι ἴῃ Ὠϊαίτθθ ἀθ Ατϑίοχθ- 
πο Ρ. 70. Μδππῖυβ ποβίοσ, ἰδυάδίαβ ἴῃ 
Θοάθπι δυρυμηθηΐο ἃ Γυπάθηο ἰἴθπὶ 08. 
(το ἴῃ Ὀἰβρυϊαιίοπα ἀθ Ῥαπῳῖίῖο ρῥ. 68, 
ΘΌΡυ5. δἕίατα δα απ σα πίι Γ᾽ Β. ΤΏ ΠῈ} νἱτὶ, 
Β6πτὶ. ἴῃ 1 1ββοτῖ, ΡΠ ΔΙ τα, ἐς Ἐρ δι, Ὁ, 
713. οἱ ϑοίαη, οἱ Ἡρμβίοτ, δα Ἰλιοΐδη, 
ἨαΐοΥ. τ. 1. Ρ. 186. Ουοά δαίΐοτα 5ι8ρῖ- 
οΐωγ δυι ἀ  }5βῖπνιΒ νὶρ, ΝΜ εἴπου. ἴῃ ᾿ΐδτο 
Οδειθδπῖοο, Η!δίοτία 1)οοιτίαχυιη ρυᾷ 
ΟΥ᾽. εὲ οι. (ου}ι5 ραϊμνδ ρδτγίξηι τθ- 
οεπδαίτηυβ ἰὼ ΒΙ οὐ. ΟΥς. ρϑτῖ. νἱ11,) 
δῆς ἔδθιυίδτη ἐογίαβθα Θχ ἤν816 ᾿πι6]]θοίο 
Βος Ῥμεράοηϊα ἰοοο Θχϑ 886, ἰῃ 400 α 
οἰκεῖαι γυναῖκες ἃ αυϊδηδάδπι ᾿πί6 ] μ6- 
ΤΘΏΟΥ μαογ8 ϑοογαξ8, ρϑτί, ἢ, Ρ. 528. 
εαυϊάδιη Οτοσαπι Ποιηῖποῖα, Ονθοα 80- 
τϑοΐ πρῶ, ποι πθιι ἰνᾶδο σοτθᾶ δὶς 80- 

εἴρϑιε ρυΐαῖ586 δγϑϊίγοῦ ἢ αυδηθο ποὺ τὸ- 
σεπίοτοβ, ΕἸοΐῃ, (ὐοτστιαγ, 1 δοίοτ, οὰ δὶς 
δοοθροτυμί. Νραυθ οἰκεῖαι γυναῖκες 8185 
βυπέ, ἀυδᾶπι Π.Ὰ Π1Θγ68. τ ὶ (ἈΠ το, γ6] 
δια, υἱὲ ἀρὰ ΖΕ αναμ αν, Ηϊβέ. 
χἢ, 1, 18. ὑπὸ τῶν οἰκείων γυναικῶν οἷ 
ἔτυχον αὐταῖς συνανελθοῦσαι, διαπεπλεγ- 
μέναι τε ἦσαν τὰς κόμας, καὶ διαπεποι- 
κιλμέναι τὰ πρόσωπα---. ΝΘο οτεσίθίο 
εβῖ, ἰπ δῖβ ϑῆδια Χαπι ρρᾶπι δὰ ϑβοοτας 
ἴδπι ΓΘ 11556 : Ὠδηυδ, 81 μεθ τϑα ϊϑθθέ, 
Ῥιαίοπειῃ Ἰᾷ Ὥθα ἀἰδβθιίε δἰ βηϊβοδίασυπι, 
ἔαἶ550, ῆγττ, 

20 
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2900 

ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ οὐ πόλλ᾽ ἄττα μετὰ ταῦτα 
διελέχθη, καὶ ἥκεν' ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς παρ᾽ 
αὐτόν, Ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνωσομιαῖ" γεῖ σοῦ ὁ “περ 

τῶν" ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι γωλεπαίνουσι καὶ κα- 
ταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγέλλω" πίνειν τὸ φάρμα- 
κὸν ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δ᾽ ἐγὼ καὶ ἄλλως 
ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ" γρόνῳ γενναιότατον καὶ πραύτατον 
καὶ ἄριστον ἄνδρα ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο" ἀφικομένων," 
καὶ δὴ καὶ" νῦν εὖ. οἷδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ γωλεπανεῖς," γιγνώ- 

σκεις γὰρ τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ ἐκείνοις. νῦν οὖν, οἶσθα γὰρ 

ἃ ἦλθον ἀγγελῶν," χαῖρέ τε χαὶ πειρὼ ὡς βᾷσταΣς φέρειν 

τὰ ἀναγκαῖα. Καὶ ἅμα δακρύσας μεταστρεφόμενος ἀπήει. 
[8. 151.] Καὶ ὁ Σωχράτης ἀναβλέψας πρὸς αὑτόν, Καὶ 

σύ, ἔφη, χαῖρε, καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. Καὶ ἅμα 

πρὸς ἡμᾶς, Ὡρ' γνόῤνυζον ἐφη, 0 ἀνθρωπος" κοΐ οὗν ῃ πρρνὀόνη 

μοι τὸν χρόνον προσήει καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν 
λῷστος, δ καὶ νῦν ὡς γενναίως" με ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἀγε' 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

τὰ ἃ ΓΟ.---ο διέτριβεν 1,.---Ῥ ἅττα οἵη Π εἰ ργ Κ1.--- διελέγχθη Δ.----᾿ ἦλθεν ΓΔΦ 
65.--- ἀπογνώσομαι Ὁ εἴ ργ Γ΄.---ἰ γε οαπ ὙΓΠῪ εἰ ρτ Ξ.--- τῶν δἀὰ ΓΔΦΟ.---" πα- 
ραγγέλω ΔΕ, παραγγείλω ΤΓΛΟΈΗΙΤΓ,.--Ὗ τῷ πὶ ς..---χ δεῦρ᾽ Δ.---᾽ ἀφιγμένων ΓΔ 
65.---ὰ καὶ μοβὲ δὴ οτὴ 1,.---Ὦ χαλεπανεῖς ΓῸ : χαλεπαίνεις "-ς.---" οὖν ου ἘΓΥῸ εἰ 

τ Π.--- ἀγγέλων ΔΗΙ,, ἀγγέλλων ΈΠΥΦΟΙ.-- τε ὁπ ΓῸ.-- ἄριστα ἼΠ..--- 
ὡς οπὶ 1,.,--ὅ λώϊστος 1{.---Ὁ γενναῖός Δ.---ἰ ἀλλ᾽ ἄγε ἜΓΔΕΤΑ : ἀλλά γε ς.--- 

ἡ 160. πολλὰ ἄττα] ἅττα ἢος δραβὲ 
Δ ΤΡ. οὐ πολλὰ ἄττα ε51 1. ᾳ. ὀλίγα ἄτ- 
ταὶ μαμοα φμαάαμι. Χεηορι, Ηρ θη. 1, 

Ψεπεί, Α Β. υὲ ἴαπὶ ςοπίδοοτδέ ϑέθρῃ. 
Ὗγυττ. 

ὅ. 22. καὶ τινας ἀπέκτειναν οὐ πολλούς. 
Αἀβοτίρϑὶ, π οὐ, αξ ποθὶβ οἸΐαω, οοττῖ- 
ρύπάσι νἱάρδίυγ οὐ πολλὰ τὰ μετὰ ταῦ- 
τα δ. ξινρ. 

ὑπηρέτης} 1ἴὰ νοσδίυγ ἤοπιὸ οἴζδπι ἃ 
Μαχ. Ὑγηῆῖο χχχῖχ, ρΡ, 406, Σωκράτην 
τοῦτον Μέλιτος μὲν ἐγράψατο, "Ανυτος 
δὲ εἰσήγαγε, Λύκων δὲ ἐδίωκε, κατεδίκα- 
σαν δὲ ᾿Αθηναῖοι, ἔδησαν δὲ οἱ Ἕνδεκα, ἀϊ 
ἀπέκτεινε δὲ ὁ ὑπηρέτης. ΕἘιδοη. 

καὶ στὰς παρ᾽ αὐτὸν, ὦ Σώκρ. ἔφη} 
Ηδε ἰδυάδεπίυτ ἃ Τποιν, Μδρ, εἰ ἐχ δὸ ἃ 
Ῥμανοτίηο, ν, Παρά. Ετβοη.. 

οὖ καταγνώσομαί γε σοῦ] σοῦ αὐοεὶ 
Ὁ Αυρ. γε ἃ ΤῸΡ.---ἐπειδὰν αὐτ. παραγ- 
γείλω. 8. τϑοῖε Δυζ. ρῖο παραγγέλλω, 
--- τῶν ἀρχόντων 1. 6. τῶν ἕνδεκα. Οἵ, 
ποῖ, δά ἐ. 4. ἤξινυ, 

ἐν τούτῳ χρόνῳ] Με ται 68. ἐν τούτῳ 
τῷ χρόνῳ, αἱ Βαρθοηὶ γ]η4, Α Β ΟΕ, 

8 μιδβο 16} Πρ δ πὶ ταΐΐ π1}}}} απίάᾳυδαι 

ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ] Μα]6 ρῥγείθιτη! 5- 
δυσὶ νυἶρο αὐτὶ σαί υπι τῷ ρῥτγβίαπέ Αὰρ. 
εἰ Τοῦ, ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἀπε ζωϊϑίὶ 
“ἐπ σαγοεγε. Ἡξινν. 

8. 161. παρὰ πάντα:-- ἐνίοτε] Τδαάης 
ἽὝΜοΙΣ, Μδρ. εἰ ἰπὰς Ῥμδνοηπ. ν. Παρά. 
ἜΙβοη, 

καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρ. προσήει] 
Ἐξ μὲν ἐοξμηι ἢ6 ἔδηεριιβ (πρὶ πα μ05 
ἀ Νν ἱπυϊδεδαξ (ποη, φυοά ΑἸλι5 ἔδοϊββοΐ, 
δὰ πιοτίθαι ἀδβεϊπδίυτη πϑρίοχὶε) ἐπέον.- 
αἰιπιχιιθ (νϑὶ πϑροῦ 8 νδοιιυβ νοὶ αυδηᾶο 
1ΠΠὺ8 ἔεγθδέ δηϊπιιβ) οοηαδμίαδαΐμν πιὸ- 
οι Ὀἰγογ πα μ6 ορεϊπειπι 86 ρμγαδεδαῖ: 
εἰ πες φμαπι ἐἰδεγαϊ εν ἠδ ἐ} 

ἄδεββθ δὰ ρίθπυμι ϑϑηβυτα νἱάδίατ, πεο- 
᾿ἄστῃ σοπ]θοίυχαπι δπιρ! δοϊὶ ρόββασπ «- 
σοδδβὶῖ ἱπ Απιίμιδάν, ἴθ Αἰμδη. Πεΐρποι. 
Ρ' 166. ᾿απίθ προσήει εχοίἀἶδθε πρᾷος 

᾿ϑυδρίςδιί, ΗΝ. 



ΦΑΊΔΩΝ. 20] 

δὴ ΎὝ ᾽ Ἷ ᾽"ρἧ᾿᾽᾿»-» κ " ἈΝ ,ὔ 
ἢ, ὦ Κρίτων, πειθωμιεεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρ- 

᾽ ’ ΑΝ ς.:»᾿ΨΓ ΙΝ 

μᾶκον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, φριψάτω ὁ ἀνθρωπος. Και 
ε ᾽ 3 323. ἃ "} " εὰ 7 δὴ “ Ἷ 
ὃ Κρίτων, Αλλ οἰμυῦοι, ἐΦη, ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἐτι ἡλιον 
ν᾿ ᾽ “Ὁ Ν , Ἀ 

εἰνωι ἐπὶ" τοῖς ὄρεσι καὶ οὕπω δεδυκέναι. καὶ ἅμα ἐγώ! 
72 ΝΙΝ ᾿ ,γ4ἋΝ ,ὔ Ἴ Ἀ “ 

οἰδα καὶ ἀλλοὺς πῶνυ ὀψὲ σινοντᾶς, ἐπειδὰν παραγγελθῇ 
Ε] -Ὡ “ “ 

αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγε- 
, τὴ 35 Ἐ “ Ω τ δ Ρ ΄, Ἴ “ Η͂ 

γομυένους" γα ἐνίους" ὧν ἂν σύγωσιν ἐπιθυμοῦντες. ἀλλὰ 
Ἃ ᾽ ΤΙ - 

μηδὲν ἐπείγου: ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ. Καὶ ὁ Σωκράτης, Εἰ- 

ὁ ἔτι τὸν ἥλιον 1,.--Κ ἐπὶ ἩΔΛΞΠΥΦΟΗΙ : ἐν ς.--} ἐγὼ οι 1,.---ὰ ξ, ἩΓΔΞΠΥΦ 

08.--ῦ γ᾽ οπὰ α.---ο ἐνίοις ΟἸΤ,5 σὰπὶ ρτ Δ οἵ σοῖς ΤΉ.---Ρ ἂν οπι ὙΞΥ εἰ ργ Π.--- 

ἀποδακρύει) Ψοιδυπι ποίδίαπι δβὲ ἃ 
ῬΟΠΙὰσ6 ἢ, 99. νἱ. 201. ΕἸβοη. 

- ἀλλ᾽ ἄγε δὴ] ϑιὶς ἃ. 1, ρτο ἀλλά γε δὴ 
Ῥατ. σαϊ ΕἸσῖπο: δε αθὸ, ο Ογίζξο. 
Ψιὰ. ποῖ, δὰ 8. 81. Ηειν». 

ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον εἰ τέτριπ- 
ταιῇ Αἀ πιούθπὶ ᾿ἰβίαπη ρμογπϑε ἕαοειία 
Αἰὐβεορμιδηΐβ Ηδη, 123. ἩΡ. ᾿Αλλ᾽ ἔστιν 
ἀτραπὸς σύντομος τετριμμένη, Ἢ διὰ 
θυείας. ΔΙ. ρα κώνειον λέγεις; ἨἩΡ, 
Μάλιστά γε. Ουοΐ ϑομο  δβίθβ εἷς 46- 
οἰαγαῖ ; τετριμμένην δὲ, ἅμα μὲν ὡς ἐπὶ 
ὁδοῦ κατημαξευμένης" ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ 
τρίβεσθαι τὸ κώνειον. ἘΠ ἴῃ ῬΒοοϊοιὴθ 
οδίτα πιθπιυγαῖιν ἃ Ῥ] αἴδτοθο {, 1. Ρ. 758, 
Ὁ). ἐπεὶ δὲ Θούδιππος ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 
γενόμενος, καὶ τὸ κώνειον ὁρῶν τριβόμε- 
"ον ἠγγανάκτει---εἶτα. οὐκ ἀγαπᾷς, εἶπεν, 
ὅτι μετὰ Φωκίωνος ἀποθνήσκεις ;---Πεπω- 
κότων δὲ ἤδη πάντων, τὸ φάρμακον ἐπέ- 
«λίπε, καὶ ὁ δημόσιος οὐκ ἔφη τρίψειν ἕτε- 
εἐρον, εἰ μὴ λάβοι δώδεκα δραχμὰς, ὅσου 
τὴν ὁλκὴν ὠνεῖται. Οφπΐοτιπι, ῬΠοοῖο- 
π6πὰ οο ἰπ νἱΐεα οχῖζα οὔτὰ ϑοογδϑία οοπι- 
ῬΆΤΑΙ8, νουϊββίπιδσαι ἤδηο ἰΌτο οἰδασαίδτη 
᾿πηροπῖῖ : ̓ Αλλὰ τὰ μὲν περὶ Φωκίωνα 
πραχθέντα τῶν περὶ Σωκράτην πάλιν 
ἀνέμνησε τοὺς Ἕλληνας, ὡς ὁμοιοτάτης 
ἐκείνης τῆς ἁμαρτίας ταύτῃ καὶ δυστυχίας 
τῇ πόλει γενομένης. -“ὙΠΘαρῆταβι, Η, 
ῬΙαπί. ἰχ, 17. γαῖ, εἰσαίατα ἴδγογο νὰ Ϊ- 

οὐ υδίταίαπι Οἰνἶο8. ἀεβ11586, Δ}Ιδιπα 8 τ- 

"τίοποτα σοπροπεηᾶ ἰηδ(υΐ888; Χίους 
“φασὶ τῷ κωνείῳ πρότερον οὐχ οὕτω, ἀλλὰ 
τρίβοντας, καθάπερ οἱ ἄλλοι, χρῆσθαι" 
"μὸν δὲ οὐδ᾽ ἂν εἷς τρίψειεν" ἀλλὰ περιπτί- 
'σαντες (νυἱρὸ περιττήσαντεΞ) καὶ ἀφε- 
λόντες τὸ κέλυφοτ' τοῦτο γὰρ τὸ τὴν 
δυσχέρειαν παρέχον, δυσκατέργαστον ὄν" 

ταῦτα ἂν μου ἐν τῷ ὅλμῳ, καὶ 
διαπτήσαντες ([{. διηθήσαντες) λεπτὰ, 
ἐπιπάττοντες ἐφ᾽ ὕδωρ πίνουσι ὥστε τα- 
χεῖαν καὶ ἐλαφρὰν Ὑ τὴν ἀπαλλα- 

'τῆς ἡμέρας 

ήν" υὐἱ εοπβυϊδηάυ5 Βοάδουβ ΘΙ ρΘ 08: 
οὐ ϑαγασεηαβ δὰ 1)οβοοπθπι, ἣν, 79, 
γυττ. 

ἐν τοῖς ὄρεσι] Ἐτεῖογ τιαϊοραὶ ἐπὶ 
τοῖς ὕρεσι, οχ Β85. 2, εἰ πιδγρ. ϑίερῃ. 
δίαυθ 5ἷο δἴϊαπι Βανοπὲ Υἱπὰ, (ἰ Ὁ Εὶ Ε. 
Ψεπεὶ. ἃ Β. πεηὰς ἐλπιθη νυϊραία πῸῚ 
Ἰΐθηι θοπἃ οδῖ, ϑορίοσ ποη ποπι δία 
δρυά δῖον. ὅσσαι, 1. ᾿. 19. 20. βῖτε Μα- 
Βυηΐαβ, αὐ βυβρίσδίι8. δϑὲ (ὐθβπογ βῖνα 
ΤῸΪε68 δὺξ Τυπουβ, Ηἶπο βυχτηβὶξ : Σωκρά- 
τη:-- τριῶν ἡμερῶν αὐτῷ δοθεισῶν τῇ 
πρώτῃ ἔπιεν" καὶ οὐ προσέμεινε τῆς ὯΝ 

τὴ» ἐσχάτην ὥραν παρατη- 
ρεῖν, εἴ ἐστιν ἥλιος ἐπὶ τῶν ὀρῶν, ἀλλ᾽ 
εὐθαρσῶς τῇ πρώτῃ" ὑπάς Αἰξίσαπι. ἰαίδτα 
Ἰόρόπι ΘΧΒΟΌΪρ 91: 5. Ῥεατιβ Ὁ. 426. ἰ6- 
τήϑτθ αυϊάθιι ; ποίδηνα δτίδαι ἮΥ 6886} 1 - 
δἷο. 6 {Πθὰ5 δαίεπη αἀἰεῦυβ δά πιοτιϊβ 
ορεϊοποπι ουπορ5518 ἀππιηδῖο, ἢδο δἰϊαπάδ 
σοπβίδί, πορ ἴῃ Θοοτδ 18 σετῖθ σΒΌ55Ά ΒΡ- 
Ραγοί, υττ. 

ἐπὶ τοῖς ὄρεσι) ΑἸὰ, οἱ 5.0. ἐν τοῖς 
ὁρ. Αὐυρ. Ταῦ. Ῥατίβ. οὲ 85. 2. ἐπὶ τ. 
ὁ. υἱΐ 76πὶ οὐπὶ Εογβίθτο ϑαϊαῖε ΕἸΒοῆΟΣ, 
Ατίσαπι ποΐαπι οδὶ βορίοπέλ οπθαὶ σογβὰ 
οἱ οεοἰἀοπίθπι οἰποίδπν πιοηεϊθυβ ξυΐδθθα, 
Ηεῖνν. 

πίνοντας) Βέδετε βοϊϊέοβ, Ῥτέββοτβ ὑῬτὸ 
Ρτίοσίτο, υἱ βυδίπάα ἀβυγραίαγ, Νοϊαὶϊς 
πιόντας, αυἷᾶὰ ποχ βοηυΐϊυτ. ῬΡαίϊεγδί 
νοῖο πεπωκότας, δυϊ λαβόντας, Ροπεῖα. 
,ὟΥνττ. 

καὶ ξυγγενομένου:] ϑϑῖο Ῥήὸ συγγεν. 
Τὰ». Βδεῖθ ϑίερι. ἴῃ ταϑγρ. νοτῖς δέ 
φείάοηι πονπεμοβ 8ιι18 ἀπιογῖθιιβ ροξϊίοα. 
6 Ῥεπονε ϑαὶπι ἢ. 1, ἐπι ρεπάμαι 
ξυγγένεσθαι. ἨεΙΝΡ. 

ἐγχωρεῖ} Ῥμανοτίπι 9, πϑβοίθθαπι υπ- 
ἄς: Ἐγχωρεῖ λαμβάνεται ἀντὶ τοῦ οἷόν 
τε καὶ δυνατὸν ἐστίν" οἷον, ἐγχωρεῖ γε- 
νέσθαι τόδε... Ἰιεριταγ τὰ ΤΌΘ. 23. 
ΕἸβοη, 

1, 1, 1525, 



τ. 117, 

ς. θ0. ὙΥ. 

204’ ΠΛΑΤΩΏΝΟΣ 

»»ὰὴῖΗ Ψ -“ -“ “ ν 
κότως Ὑ, ἔφη, ὦ Κρίτων, ἐκεῖνοί τεῖ ταῦτα ποιοῦσιν οὐ" 

ἃ εἴ - “ Ἁ 

σὺ λέγεις, οἰονται γὰρ κερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ 
32 - ᾽ ἈΝ εἰ 

ἔγωγε ταῦτα εἰκότως" οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἰμυωιῦ κερ- 
ὸ ’ὔ Ὑ ὕ ’ὔ ΓΙ Ἀ Χ ΕΣ “᾿ ’ὔ Ε] ΄ 

αἰνεῖν ολίγον ὑστερον πίων ἄλλο γε ἢ γέλωτα οῷλησειν 
-“Σ΄. [Ω] ΧΩ] ’ ᾽ Ἁ 

παρ ἐμαυτῷ, γλιχόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς 
ΕΙ Ἴ ΝΜ “ Ἁ ᾿ ΄ 

ἔτι ἐνόντος. ἀλλ ἰθι, ἐφη, πιθοῦ" καὶ μὴ ἄλλως" ποίει. 
,’ ΕῚ »““ Ν 

[8. 1569.] Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ" παιδὶ πλη- 
ων »“»-᾿ ᾿ Ἀ Ἀ ’ὔ 

σίον ἑστῶτι. καὶ ὁ ταῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν γρόνον δέιῶ- 
7 ἃ τ ᾿ Ν ’ ὃ ̓ ΓΝ 7, 3 

τρίψας ἥκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δωσειν τὸ φάρμακον, ἐν 
Υ̓ 7ὔ 7 Ἀ Ἂ Ν Ψ 

κύλικι Φεροντα τετριμυμένον. ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν ὧν- 
3 Ε 7 Ἁ 7 ᾿ , 

θρωπον Ἐλίεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, 
΄κ Ἀ " ᾿ ἌΝ Μ Ν “ὁ ΄ ’ ξ Ὁ 

τί χρῆ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περμέναι,ὅ ἕως 
" »"᾿ ᾽ ᾽ὔ ΕῚ ΩΣ 

ὧν σου βάρος" ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἐπείτα κατακεῖσ- 

« Κρίτων καὶ ἐκεῖνοί 1,.---ἴ γε ΓΌ.---" ἃ Ες.---ἰῖ οἷόν τε Δ: οἵονται.. «ποιήσαντες οπὶ 
5.---ὰ εἰκότως οπὶ 8, ροβὲ ταῦτα ροπθπί ἘΓΔΕΠΥΦΟ, δπίε ταῦτα "ς.---" οἶμαὶ ἴθ. 

α 
-" κερδαίνεῖν Ἃ..----π ποιῶν ΠΟ, ἀπιὼν ΤΓΔΟ.--- } ὄντος ἘΠῚ.---ὦ πιθοῦ ἽἩΓΠῪ : πεί- 
ϑου ς.--- ἄλλο Ὑ.---" ἔνευσέ τε τῷ ᾧ8.---- καὶ αηΐε συχνὸν οπὶι Τ,.--- ἐνδιατρίψας 
ΤῸ .---ς διδόναι ἯΠ᾿ εἰ γρ 6.---ἰ εἰπὲ τί ΓΔΦάΞ εἰ τὸ Π.--- περιιόντα ἰέναι ΓῸ.--- 

ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν οὖς σὺ λέ- 
Ὑει5} [τὰ ὁκ Αὐυρ. ΤΡ, Βλ85, 3. οὲ Ατῖ΄- 
Βιὶρ0. ΞΟΠ ἢ 5 ῥτὸ ἃ σὺ λέγ. ηυοὰ ρταξοτ- 
τῶι, δἰ βυσοδαθγοπ πο καὶ ἔγωγε εἰκό- 
τως ταῦτ᾽ ἃ ἐμοὶ δέδοκται γε] Πυ)αβηιοὶ 
δἰϊηουβ. Ναπο πιδρποόρετα ἰδηραοθὶ δα αὶ- 
ἑδιηδηΐατη ἰιος ἃ σὺ λέγεις : αἰίογατι πόα 
ἀΐθιη. Ηξιν. 

κερδαίνειν] Θυοά ἱπ κερδανεῖν ταυίανέ 
Τατπορ. ρυοῦπίο Εἰοῖπο, πεβὲΐ δηΐνε πι6 
δισναίΐγιιπι Βροῦο, Πα ἃ ΠἸδτὶ δον ρε οαὲ- 
τίαα σοπῆγπιδηΐ, ατοοῖτοδ γϑεϊπαὶ, αυδι- 
αυδπι ροβὲ ἰὸς ποῦ πιὼν Θχρεοίαθδτ, 
β8εὰ ροίιυ5 πιόμενος. ΗΕΙΝ Ὁ. 

φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντοΞ] Ηφθο 
ἐδὲ ὑπ ΠΔΟ]οΥ}} βοῖτα δηϊπιλάνουβίο, μᾶτ- 
(ἀΐδια βαθθββε οἷοι Ἡεβιοάοὶ ἜΡΥ. κ. 
Ἡμ. 367.---δειλὴ δ᾽ ἐνὶ πυθμένι φειδώ, 
υοτηίηυβ ρτορθαπάθπι εδὲ ὄντος, αυοή 
Ἰοςο ἐνόντος μαροπί, Β8β. 2. τηᾶγρ, Βιορἢ, 
εἰ νεῖ. Β, νυ ττ. 

οὐδενὸς ἔτι ὄντοΞ} [Ιἰὰ ῬΑτγ. σὰπὶ Β 85. 
2: Μιρὸ ἐνόντος ὑτὸ ὄντος. ΤῸπι Β85. 
2. μὴ ἄλλο ποίει, Ια. ποῖ. δά Ῥαπηθη. 
8.21. Ηξεινν.: 

πείθου" καὶ μὴ ἄλλως ποίει Ἐχταῦ]α 
ΡΙαἰοπίοα. Οηΐοπο Ρ. 8370. Ἐ. ἀλλ᾽ ἐμοὶ 
πείθου, καὶ μὴ ἄλλως ποίει’ Ἐδρ. ἱ. Ρ. 
410. Α. ἀλλὰ μένετε, καὶ μὴ ἄλλως ποι- 
εἴτε. Μοχ, Ο. μὴ οὖν ἄλλως ποίει" Ὁ. 

414. Β. μὴ οὖν ἄλλως ποίει" ἀλλ᾽ ἔμοιγε 
χαρίξον ἀποκρινόμενος. Ῥαττησηϊάθ Ῥ. 
δ8., Ε΄ αὐτάν τε δεῖσθαι τοῦ ΤΙαρμενίδου 
--- ἐνδείξασθαι ὃ Ἀέγοι, καὶ μὴ ἄλλως ποι- 
εἶν. Απβιιά, Οταῖ. ὅβοτ. νυ, ἴ, ἱ. Ὁ. 348, 
ἐπείγεσθαί τε ἐκέλενε, καὶ μὴ ἄλλως ποι- 
εἴν. τυ. 

ξ. 162. δώσειν) Τὰν. εἰ Β88. 23, διδό- 
ναι. ὃ. 30. ὁ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρ- 
μακον. Ηξεινο, 

εἶεν, ὦ βέλτ.Ἴ εἶεν Ὁ. 1. τισὶ δἰρτι σαὶ 
εθᾶο δυὶ αρράπη, αυδ Ῥοϊεϑίδία τι βαυλπι 
τεροτίτί μος Δ ΤΌΣ, πθ ἴσοὺ ᾳοϊάθιη ἐπΐο 
δ ομγ ΟΒοορῆ, 717. βεὰ παῦεὶ ἢϊς, υὲ 
ἃ δὲνῖθ, νἱπὶ συδπᾶδπι ργοδαμαὶ. γὰρ 5ἰᾶ- 
{πὸ μοβὲ εἶεν, αὐ ἢ, 1. ἐπίδγιαγ ϑγιροϑ. 
Ρ. 204. Ο. Εἶεν δὴ, ὦ ξένη" καλῶς γὰρ" 
λέγεις" τοιοῦτος ὧν ὅ “Ἔρως τίνα χρείαν 
ἔχει; Ιοίά, Ρ. 218. Ε. ΕπΠεν δὴ, ἄνδρες" 
δοκεῖτε γάρ μοι νήφειν" οὐκ ἐον 
οὖν ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέον. Ἑυιϊῶγα. 8. ὅ8. 
Εἶεν, ἣν δ' ἐγὼ, Ἐὀθύδημε" τὸ γὰρ λεγό- 
μενον, καλὰ δὴ πάντα ἄγεις' πῶς οὖν 
ἐπίσταμαι ἐκείνην τὴν ἐπιστήμην, ἣν ἐζῃ- 
τοῦμεν. Ἄ ΕΙ͂ΝΡ. 

ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι "γέ- 
νηται] τος ἱγδηββοτίγβιί, σοττο σορηαντέ, 
ῬΙυΐατομυ5 ἀ6 5. Ν. Ψ΄ Ρ. 654. ἔ, τί 
κωλύει μηδὲ τοὺς ἐπὶ θανάτῳ καθειργνυ- 
μένους φάναι κολάζεσθαι μέχρις» οὗ τιν 
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ἈΝ [1 Ν Ἡ Ν θα: καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. Καὶ ἅμα ὠρεξε τὴν κύλικα 

“ Σ , νι « Ν νΝ , ο κ 1» , τῷ Σωχράτει. καὶ ὃς λαβὼν καὶ μάλα ἵλεως," ὦ ᾽᾿Ἐχέ- 

"βάρος οτὰ 1.---ἰ καὶ..«ποιήσει οπι ρτ Δ. ---ὖ ποιήσεις ς.---ἶ ἵλεος Δ.---ἰ ὦ οπὶ Ργ Π, 

ἀποκόψει τὸν τράχηλον ; μηδὲ τὸν πεπω- 
κότα τὸ κώνειον, εἶτα περιϊόντα καὶ προσ- 
μένοντα βάρος ἐγγενέσθαι τοῖς σκέλεσιν 
αὐτοῦ, πρὶν ἢ τὴν συνάπτουσαν ἀναισθη- 
σίᾳ σβέσιν καὶ πῆξιν καταλαβεῖν ; εἰ τὸν 
ἔσχατον τῆς τιμωρίας καιρὸν ἡγούμεθα 
τιμωρίαν" αὶ οἵ πατς ῬΙαιοηΐβ, εἰ αἰϊο- 
τα νοτθδ ἀρροβιήτηυβ, Οαΐθυ5 αὐ αΐυγ 
ϑεῦδοδ 46 Ῥτγονϊά, οἂρ. ἢ", Ρ. 195. “ταδίο 
τγροΐδευτῃ Βοσταΐοι. 1165, ααοὐ ἢ} |ᾶτὰ 
Ῥοϊϊοπειη. Ρυδ 166. πιϊχίαπι, ποῦ Ιου 
αυδϑην τη οδιηθπίιην ἐπ πιοτία ᾿ϊλτ18 οἿ- 
ἀυχίξ, εὐ ἂφ πιογί ἀϊβραίδνιε ὑϑαπθ δά 
ἰρβαπ) πιογέθιῃ  πι816 συν ἢΠ|Ὸ δοΐαπ 
δβῖ, αιιοᾶ μοί δίιβ οβὲ βαπριΐβ, ΟΕ Ῥδυϊδ- 
{ϊπ| [τρογα ἱπάποῖο νϑηδγαπὶ Υἱροῦ σοη- 
βι1π|ι. Αὐήοίοι, ῬτοθΊσιη, 1. 34, Ὠϊο- 
Βοογι, ἷν, 79, Νοαπά, ΑἸθχίρῃ, 186, 
ΡΠ, ΗΠ, Ναῖ, χχν. θ5. “ Οἱουΐα ΄υο- 
4ὰε νϑποπιπὶ δῖ, ρυθ σα ΑἸΠΟπ᾿ δηβίθ μι 
Ραμ ἰην β8.--- ϑοτα πὶ οἵ [0}}15 τοίσιρογα- 
ἰογία νἱβ: αἰο5 δηροδί, ἱπεῖρίαπε ἈἸρθτθ 
Δ} Θχιγειηλςα εἴθιι5 σΟΥρΟΥΪ5,-ττδοδὲ 88π- 
Βυΐπο βρ᾽ββαπάο,᾽ἠ Απβίοριιδηθβ δη, 
128. εἰαρι οἰσμέα ἀϊοῖ!--ψυχράνγε καὶ 
δυσχείμερον, Ἐὐθὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τὰν- 
τικνήμια" ἈΌῚ ΘΠ βίθϑ ἀπὸ τῶν πο- 
δῶν γὰρ οὗτος ὃ θάνατος ἄρχεται, πρώ- 
τοὺς αὐτοὺς ἀποψύχων" ὡς τοῦ ζωτικοῦ 
αἵματος περὶ τὴν καρδίαν συστελλομένον. 
υττ. 

ἕως ἄν σου βάρος] Τηΐῆτα δ, 154. ἐπειδή 
οἱ βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, ας ΕἸοϊπι : 
φιεοα(ὶ στατατὶ {δὲ ξεπέ αβ οΥγα, ἴὐπὰο 
ᾳυοά οοπ]εοῖς ΕἸΒΟΉ, σοι ὑτὸ σου, ἴῃ [ἰργὸ 
Ὁ]}ὺ ταρογίαπν πλϊ 1} φαοαυδ ρεροίοτοπά υτη 
νἱάἀογείυτ, ξινυ. 

καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει) ΑΑἐφιιε ἐΐα, 
Ἰηΐοῦ ἀιδουϊαπάμαι, με 86 ἔρβιιηι ἐβίοαα: 
εγὶξ, αἰ μὰ ]}16 Αἰΐα τῷ ορὰβ δε, ποιεῖν, υἱ 
Τανάμπυτα ἤάοονο, ἀΘ ργεβοη δι τεπιεα ἰὶβ 
Ῥοβίταμα δριὰ Ἠϊοβοοτί ἄθη ᾿πρητη15 τα - 
ῬΟΙΙῸΓ ν, ο. ἷ. 96. ποιεῖ πρὸς φάρμακα, 
ταἱοί αὐἰνεῦϑμα θοπέηα. Οὐδηάν}5 παΐδ πὶ 
Βδῆο ῥσθε βοσιρίσγαπη ρυθοπὲ ὰρσ. εἰ 
Τυῦ. σα ΑἸά, φασι Β45, 3, βαδοδὶ ποι- 
ἤσεις, αἰγιι ἐΐα ἰὰ {αοῖδ5, χαοά τασορὶς 
ϑίορῃ. Φυφ μουίδπαϊ ολιβα δα)δοία ἡ }5 
ἨΟΠ 5ὶ6 μοί βογὶ ρίβ τη]1δὲ, οὕτως οὖν 
ποιήσεις 8. ποίει ἡ ἘΞΟΙΘΓΒ ααἱ ταβου με 
ποιήσει, ἴνος ΡῈΣ ποιήσῃ, [ποὶδ5 ἐπ ἐο, ὁχ- 
Ρςαῖς, Ηεξινν. 

καὶ ὃς λαβὼν» ---ἐξέπιε] Ορδται ρῥχοίϊαιη 
οδῖ οὐμα πᾶς πδιτδτίομο ᾿γ ΟΠ ροβ6- 

τοσγατῃ εἶπα ἀποία τϑίριγα : Ῥ]αΐδτοῃὶ ἐπ 
ἢΙθ6 110 ἱπβορίο “ ἂπ μγανὶδ8 βυβηοἶδε 
δὰ ἱπίο! οἰξαῖοπι,᾽ Ὁ. 499, Β. κύλικα 
φαρμάκου ταράττεις ; οὐχὶ καὶ Σωκράτει 
προέπιες ; ὁ δὲ ἵλεως καὶ πρᾷος, οὐ τρέ- 
σας, οὐδὲ διαφθείρας, οὐδὲ χρώματος οὐδὲ 
σχήματος, μάλ᾽ εὐκόλως ἐξέπιεν" ἀποθνήσ- 
κοντα δὲ αὐτὸν ἐμακάριξον οἱ ζῶντες, ὧν 
οὐδ᾽ ἐν ἅδου θείας ἄνευ μοίρας ἐσόμενον" 
Ροβέγοιηδ βαπὲ οχ ᾧ, 2. Ἐχῳυϊδίίατα πος 
διαφθείρας, ὑτο πειέαηϑ, τιο ἐδη 8, αἰςίαπι, 
Μαβρτανίυβ δα θυ Ευπριαι Μεα, 1062. 
χεῖρα δ᾽ οὐ διαφθερῶ. πιαπία πιδαμα ποπ 
οσοηιηεϊβογαίίοηο πιοϊἑανα. Ἰλισίδι5, σ:5- 
ἴογωτα ἀπ γα }Π15 ΑΔοὶ δου δία 84}15, 
ἴη ϑοοταίθαν ᾿πίοταροβᾶνε δοθίαβ δὲ αἷ- 
σδσα θα τπρπάαχ Πίάος, Μοτγί, χχὶ, ἔν ἃ, 
Ρ. 491. πιοτῖτο το ρυθοπϑυ8 Ὁ Ἡδπιδίο γῇ, 
πο πο ἃρροποπάυβ. Οτοροτ, Νὰ, ΕΡ, 
Ἰν1}. ν. 8:22. Ὦ, Σωκράτης δὲ τὸν θάνα- 
τον ὑπὺ ᾿Αθηναίων κατακριθεὶς, καὶ οἰκῶν, 

Τῶῷς οἶσθα, τὸ δεσμωτήριον, τέως μὲν ὡς 
ὑπὲρ ἄλλου δεσμωτηρίου τοῦ σώματος 
τοῖς μαθηταῖς διελέγετο, καὶ φυγεῖν ἐξὸν 
ἀπηξίωσεν" ἐπειδὴ δὲ προσηνέχθη τὸ κώ- 
νειὸν, δέχεται μάλα ἡδέως, ὥσπερ οὖκ ἐπὶ 
θανάτῳ δεχόμενος, ἀλλὰ φιλοτησίας προ- 
πινόμενος" αα υἱτἰπιᾶ Ἰηἴοσρτο5. ταϊηυ8Β 
τοί νου 558 νἹ ἠθίυτ--οἰαπῃπαηε-ττ ἶσος 
Ῥτγορίπαπαο αὐ γροξαπάπηι ἱπτϊξαγεξ : 16- 
κοπάσῃ φιλοτησίαν, ἴ. 6. ἐαγιᾳμαη Ὁγὸ- 
ρίπαξιι5 σοποϊυαίΐο ρμοοιιαη, 1. 6. φιαβὶ εἰ 
εὐποῖϊθαϊο μοοσιάμηι ργορὶπαγεῖμν, Ὅ16- 
τας ΔΙαχ. νυ. 3, Ἐχις 1. 4 Ἰάειη (ϑοοχα- 
168} σὰπῦ ΔΙΠοπΙθπβίατα βοοϊογαίδ ἀδπιθι- 
εἰ ἐγίβίθπι 46 σαρῖια 65 βομ ΘΠ δλπι ἰὰ- 
᾿ἰββεί, ἔογαιθ δυΐιπο δὲ σοπβίδττὶ να]ξα 
Ροιοποπα νϑποῃὶ 6 πηᾶπα ΟΆΓΗΪ οἷ 8066 - 
Ρἰββοῖ, δἀϊπιοῖο ἰδπὶ Δ0τῖ5. ρόζαϊο, ἀχοτὶ 
“Χαπιμίρρε ἱπίογ Βοίαπι οἱ Ἰαπιθπία Ἰοῃ Θ πὶ 
γοοσιδγδῃεϊ ἱπποσθηΐοπι ΟυπῈ ΡΟΥΪ ΠΤ : 
. υϊά οἸρο᾽ ἱπαυϊς “ ποσοηῖ ταὶ πποτὶ 
βαίΐι8 6β86 αἀεχίϑί δ᾽ ὁ ἰυσθπῃ8 16, τἱ 
80] εἴ, δαξ ἑῃτ θ᾽ 405 Γοπίθ5 δοῆτιοπβ, Ῥσο- 
ΒΑΌ 5 βου ρίογ ἀροίορις ϑοογαιῖβ, ὯΝ 
81} ΧΟΡ ΟΠ β ποπιῖηθ δχϑίδί, δὸς 
Δροϊοάοτο, πος ἰθπηροτὶ ὈΙδοπάϊ ροσα]ὶ, 
ἀὐἰδυΐι, ἃ. 28, ᾿Επισχόμενος εδβὶ αὐπποῦδη8 
οΥὐὶ μοσμίιωμ, αἱ ἴετθ το] Οοτηδπαβ ᾿ 
τὶ ψϑτῦὶ παραϊὶ, υἱ ἐπέχειν τινὲ πιεῖν, 
φγώϑογε, αὐτποῦογε ἐμὲ ροΐιυπ ἀρυὰ Αἡ- 
βίοριι. Νυ. 1385. Μιηυβ δοουταίε Εἰ- 
εἶπα5, αγγορίο ρυσιῖο. Ῥε]αβ ο(ΐαπι 1) 8- 
οἰουυβ πὶ πὰς βοπίοπύϑιῃ, ἐσόδηδ ῬΕΥ͂ 
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ἌΠΟ, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώριαι τος 

οὐτεῖ τοῦ προσώπου, ἀλλ᾽ ὡς περ εἰωθς," ταυρηδὸνν ὑπο- 

βλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον, Τ' λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ 

πόματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι ἔξεστιν ἢ οὔ; ΤῬοσοῦ.- 

'ΖῸΝ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον" εἷ- 

γαι «εεῖν.ἢ [8. 1ὅ8.} Μανθάνω, ἦ ὃδ' ὃς" ἀλλ᾽ εὔχεσθαί 
’ 

γέ" που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρῆ, τὴν μετοίκησιν τὴν 
ΕΣ 7 ᾿ » ᾽ - ’, ιῚ Ἁ 

ἐνθένδε" ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι: ἁ δὴ καὶ ἐγὼν εὔχομιαί 
’ὔ ,ὔ 

τε" χαὶ 7 γένοιτο ταύτῃ. Καὶ “ἅμα εἰπὼν" ταῦτα ἐπισχό- 
βέενος καὶ μάλαΣ εὐχερῶς, καὶ εὐκόλως" ἐξέπιε. καὶ ἡμῶν 

οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέγειν τὸ μὴ 

δαχρύειν, ὦ ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωχότα," οὐκέτι, 
ῃ ,»ὖ “᾿ς ς΄ , Ἀ ᾽ »ἃ » λρ 7 7 δά 

ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ" ἀστακτὶ" ἐχώρει τὰ δά- 

-π σώματος ᾧ, σώματος οὔτε τοῦ χρώματος ΔΒ οἱ πιρ' Π.-- οὔτε ροΞὲ χρώματον 
οἵ Δ.---Ὁ ἐγώθη Η, οπι 1,.--- Ρ ταυρηδὼν Δ.--- οὐρανὸν 1,.---ῦ ποιεῖν 1.--- γε ὁπὶ ἴ,. 
-ἴ καὶ οἵὰ ᾧΦ.---" ἔνθα δὲ [΄.---ὐ φγὼ οπι Η. -- τε οὶ [΄.--- λέγων Γδφοϑδ.-- 
Υ μάλ᾽ Δϑ8.--- εὐχόλως 1.--- πιόντα 1,.---Ὁ πεπτωκότα 1.--- τε ΓΟ “51.---΄ καὶ αὐτοῦ 
μαιβας 4“, αὐτοῦ τφύηεβιια 

αἰϊφωοὰ ἰδρα8. 11υὰ δυίοπι ταυρηδὸν 
ὑποβλέψας, ἑοτῦξ ἐμέπα, διυιϊπνδὰ νου τἸπνι8 
ἴῃ Ἐρίϑι. πι Ρ. 40, στ. 

καὶ μάλα ἵλεως} καὶ ., 1, υἱ τὰοχ ἴῃ 
νοτὺΐβ ἐπισχόμενος καὶ μάλα εὐχερῶ:---- 
ἐξέπιει ποῖ οὐρυϊαί, 56 ἱπέθπόϊτ, Η εἰν. 

οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος 
Αάἀ χρώματος βυρρίοτί μοίεδ οὐδέν. 
Αἠβίομὶι. Εη. 397. ὡς δὲ πρὸς πᾶν ἀναι- 
δεύεται κοὺ μεθίστησι τοῦ χρώματος τοῦ 
παρεστηκότος, φθείρειν, φθοραὶ εἰ συμ- 
φθείρεσθαι οἰὶ Ῥτορτῖθ υβιγραπίαγ (6 
ΓΟἸόγαπι ἀἰνϑυϑὶ ρΌ ΠΟΥ 5 τηϊχίιγα, ν, σπι- 
βίθγα, δεὶ ᾿μοΐδη, Ῥτοπὶ, δ. δ. δἷο ἰδ πιθῃ 
διαφθείρειν, αὐ υδίηυθ 8185, τεμέαγε ἐπ 
εἰεἐεγῖν8 βἰρη!ῆοδί.---ταυρηδὸν ὑπυβλέψας. 
Ατίδίοριι. ἔἔδη. 804. Ἔβλεψε γοῦν ταυν- 
ρηδὸν ἐγκύψας κάτω. Ηειν. 

ᾧ, 158. μανθάνω) Ν1ά, ποῖ, δὰ 4. 20. 
2. Ρτυχίπιο που σᾶτοί Αυρ.-- ἐπισχό- 
μενος, Ῥοσιίο, ἰαῦγὶδ αὐπιοίο,. ἤπιτνν. 
μάλα εὐχερῶς... ἐξέπιε] Παραβάλλωμεν 

τὴν γγεθρρεκο κύλικα ἐκείνην τῇ ᾿Αλκι- 
βιάδου" (ἀε 408] ΡΙαίο ἴῃ ϑγτηροβ, Ρ. 213, 
214.) πότερος αὐτῶν ἔπινεν ἀλυπότερον, 
᾿Αλκιβιάδης τὸν οἶνον, ἢ τὸ φάρμακον 
Σωκράτης ; Μᾶχ, Ἴ γτ, 158. 81. 50} ἢ- 
πη, ΕὍΠ5Τ. 

ἐπιεικῶς} πο οχροπὶ ἀεδεῖ, ῥτὸ ἰοοὶ 
εἰχουπιπίαπεία, Βὶς ἴῃ Ἐπείείο, ἐπεικῶς 

καὶ Ὁ, αὐτοῦ βία (οιῖββο καὶ) ἘΥΦ : καὶ βία, ἰάχυθ Ροβὶ ἄστ. ΓΔ 
ἍΠῦ, καὶ ἀστακτὶ ΒΕ, ἀσταλακτὶ Δῷστ, ἀβαστακτὶ καὶ βία γρ ΤΊί.--- 

πάλαι, βαἰΐ8 ἀμάμπι. ἘΠῚ ἐπιεικῶς πε- 
παιδευμένος, ποὴ ἱπ{είἰοἰίεν ἐπεεϊ ἐπέ. 
"1, ἀς ἤθραῦ!, Εἰ ἐπιεικῶς πέφυκε πρὸς 
τὰ πράγματα, πὸπ ἱποοιηπιοίίνα αα τι 
ξεγεπάαβ. ἵν. ἀθ ἴδε. [ὰ πες  , 
“ Βατὶβ βυροιααθ,, πθὸ θα, Ομαπέμηι 
επΐἐ ρμοξεγαιπιϑ, ρίδοεῖ πιπὶ, Ηοῦυβπο 
ἴα ὁ 1 σομαργὶ πιθη 8 ἰαονναἶβ πον ἵπ- 
σοπηποίδ, νοὶ ποὸπ πιαΐ οὐπαΐί8 ποὺς 
διοσοίεναξ. ΘΕΠΚΑΝ, 

κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν͵)] ῬῬτερίευ βετ- 
τη ηἾ8 ποβέτὶ ταϊοηθια ᾿ἰἰϑίαπιὶ ἢος μὴ 
ἜΧορ 18. ἢΠαβίγανὶ δὰ Ῥαπηρηϊά, ᾧ,. 41. 
Ῥετίπα δηΐα μᾶδο ᾿πίε Προ δ ας δὶ 16- 
ΒδΙΘπιι8 οἷοίτε ἦσαν κατέχειν τὸ δακρύ- 
εἰν, νεϊαξ ποχ βεσυίυῖ ἐπειδὴ οὐχ οἷόστ᾽ 
ἦν κατέχειν τὰ δακρύα. Ῥυίθγαπξ οπάθπι 
ἰᾳ Θχρυῖπιὶ "τ- οἷοίτε ἦσαν κατέχειν ἕαυ- 
τοὺς τὸ μὴ οὐ δακρύειν. ειν». 

ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ] Υε- 
πϑῖ, Β. ἐμοῦ γε καὶ αὐτοῦ βίᾳ καὶ ἀστακ- 
τὶ, σοποϊπηΐα9: βἰς δὲ γἱπά, Α. εἱ τε 
ΡΙῸ γε. [Ιἄδῖ γιηά, Α εἰ Βὶ ἴῃ πογρίης, 
Ρῖυ ἀστακτὶ Ὀαθοηΐξ ἀσταλακτί" νυϊραίο 
ποῦ μγρίοτοπ άπ, ῬῬτοοΐυβ δὰ ῬΊδ), 
Εδρ. Ρ. 383. πιθπιουογ οἰΐλπβ. Δ ρο] Ϊο- 
ἄοτο εἴσαϊς : καίτοι παρὰ Πλάτωνι Σω- 
κράτης μὲν ἄτεγκτος μείνας καὶ ̓ ἀπροσ- 
παθὴς πρὸς τὰ δάκρυα τῶν οἰκείων ἀνύμ- 
νηται" ᾿Απολλόδωρος δὲ ἀστακτὶ δακρύων. 
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κρυα ὦ ὥστε ἽἽ ἐγκαλυψάμενος. ἀπέκλφονξ ἐμαυτόν οὐ γὰρ 

δὴν ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ" τύχην, οἵου «ἀνδρὸς 

ἑταίρου, ἐστερημένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων ἔ Ἔτι πρότερος " ἐμοῦ, 

ἐπειδὴ οὐγ, οἷός τ ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. 

[8. 184.} ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν γρόνῳ 
οὐδὲν ἐπαύετο" δακρύων, καὶ δὴ καὶ. ἜΜ ἀναβρυχησάμε- 

νος, κλάων" καὶ ἀγανακτῶν, οὐδένα ὃν τῶ οὐ κατέκλασεν 

τῶν παρόντων, “πλήν γε αὐτοῦ Σωκχράτους. ἐκεῖνος δέ, Οἵα, 

ἐφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι οὐχ, ἥκιστα σούτου 

ἐνεκαῦ" τὰς γυναίκας ἀπέπεμψα, ἣ; ἐνῶ μὴ τοιαῦτα πληρμε- 

λοῖεν καὶ γὰρ ἀκήκοα ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτῶν. 

Γ τὰ δάκρυα οἵη 5ἴ.--- ἀπέκλαον Ο, ἐπέκλαον Τ' : ἀπέκλαιον "-ς.--" δι᾽ Φ, δεῖ Δ.--- 
" ἐμαντὴν Δ.---ὐ ἑταίρου οτν Φ οἱ ργ Γ.--- πρότερον ΤῸ.---ἰ μου ΟΕΗΠΙμι.--ἰῦ καὶ 
οτὴ ΔΛΕῚ οἱ ρσ Γ΄. ---ῦ ἐπέπαυτο Οἱ οἴ οοττ Γ'.---Ὁ κλαίων οἷν Ἐ..---Ρ κατέκλασε ΓΔΈΥ 
ΟΟΗ με εἴ σοῖς ἸΛΠ: κατέκλαυσε ἴοτῖς.-- δὲς οἷἣ αὶ δἵ ΡΣ ἴ.-- μὲν ᾧ58 οἵ ργ 5.-- 

6 Βοο δάἀνουθῖο ν᾽ ἀδαίυτ ϑαϊ 885 πὰ ᾽Δσ- 
τακτίν Ἰπίεγριοίοβ. εὐ Ηδθενομάνπι ἱπ 
Αστακτον : εἱ Αὔτοβοι, Τρ οῖ, Δηβι- 
πεῖ, "ΕΣ 140. δυττ, 

᾿ ἐμοῦγε αὐτοῦ βίᾳ καὶ ἀστακτὶ] 
Ἤδονι ΥΘΙΌΟΤΩΙ ογαϊπο Ῥαγ. οἱ Β88, 2. ἰΐεπι- 
αὐ Αὐμ. πἰβὶ αυοα αὐτοῦ 10ὶ ΟΠ ββυ τ, 
ψυῖρο ἀλλ᾽ ἐμοῦγε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακ- 
τὶ ἐχ. 1)ὲ νος. ἀστακτὶ, ποπ βἐἰϊαξπει, 
5εὰ ἤωδ6, νὰ, ΨΆ]οΚεπ, δα ΤΏθοογ. Αὐοῃ. 
Ρ. 228, Ἡξινν. 

ἀπέκλαιον ἐμαυτὸν] εΒροχίθβε. δὰ 
ἤπησ ἰοσυπὶ ῬΙαίοπίβ ἤορεπο υἱάεθαϊοτν 
ΟἸἴσετο [5], 3. “ Μονεοῦ οπὶπὶ ἐδ}} δπυΐοο 
ογδαίιβ, 408] 18, υἱ ΔΙ Ι τοῦ, πϑπιὸ ὑπ- 
φθλτη 6Πτ---Ὡ1}}} επὶπὶ πι8]} δοοὶ ἀἴ856 
ϑεϊρίοηι ρυΐο. ταὶ βοοϊἀϊξ, βὲ φαϊὰ 36- 
εἰάλι--.᾿ ΕἸἰβοη. . 

οἵου ἀνδρὸς} Ι, 6. ὅτι τοιούτου ἄνδρ. 
εἰς. Χοθορἢ. Ογτορ, Υἱ], 3. 18, κατοι- 
κτείρων τήν τε γυναῖκα οἵου ἀνδρὸς στέ- 
ροιτο, καὶ τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα κατα- 
λιπὼν οὐκέτι ὄψοιτο. Ἡδετοῦοί. νἱϊῖ. 12. 
υἱ δὲ στρατιῶται οἱ ταύτῃ ἀκούοντες ταῦ- 
τὰ ἐς φόβον κατιστέατο, ἐλπίζοντες πάγ- 
χυ ἀπολέεσθαι, ἐς οἷα κακὰ ἧκον. Ηοτη. 
ἰδ. Ε, 7571. Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ 
ἤΑρει τάδε καρτερὰ ἔργα, Ὁσσάτιόν τε 
καὶ οἷον ἀτώλεσε λαὸν ᾿Αχαιῶν Μάψ ---- 
Ηξεινυ. 

ᾧ. 154. οὐδένα ὅντινα οὐ κατέκλαυσε 
τῶν παρόντων] Νερείπθηι πον ἀερίοτατὶξ 
ΡΥ αϑεπέϊμηα, (οπιροβίεἰοπΐβ ρεπυ5 Αἰ- 
ἤοϑ. 8516. ῬΙδίο ἱπ Τῆθθε, Ρ. 126. Α. 
φαμὲν οὐδένα ὅντινα οὐ τὰ μὲν αὐτὸν 

ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων σοφώτερον, τὰ δὲ 
ἄλλους ἑαυτοῦ" εἰ ρίυτα ἀθαϊτηυβ ᾽π Βὶ- 
ὈΠοΙ᾿. (πὶ, ρᾶτῖ, χ. Ρ. 98. Θαοὰ δυΐειι 
διεριαπυ ὰ 68. στ, ἴων. ἔν 11, Ρ. 232, 
νου κατέκλασε, ἱ. 6. "περὶξ απϊπιρα 
γμτεαβοπέϊ, εἰ πδθθαὶ γ ϑπειὶ, ἃ Β, πο 
εἶρβ8 δχειαρίαπι ΠῸ}8 ἀϑ0ὺ5 δἰευϊξ : ποὺ 
6, 4υϑ πΠΟῸΪΒ οὐϑετναία δυηΐ, πὰς νᾶ- 
Ἰεμί : αυδππαυδηι κλᾶσθαι πρὸς οἰκτὰν 
αὐ πιϊβοτϊοοτάϊαπι βεοίὶ, εἰ κατακλᾷν τὸ 
θράσος τινος, εἴ δἰ τη} 18 ἀβογρατὶ ααϊάοτῃ, 
Ὧδο ἰδίπθη οο Βθηβι 8 βἰτιρ ΠΟἰ εν νϑῖ- 
ὕαπὶ κατακλᾷν ἀϑυτρδυὶ, πουΐπλβ, ττ. 

κατέκλασε] δ υΐρο κατέκλαυσε, αυοὰ 
ΡΙΒΙΘΙ ΒΘΙτπΟΠἶ5. ἀϑυπὶ ΧΡ ἰοδηΐ αὐ ἰα- 
εΥΐμιαϑ οοποϊξαυϊξ, τε δὶο φυϊάθηιν βρίο ἱπ 
δ18 ψεσθὶθ ἰσηϊδοαία, Οτδνίοσὶ ἐν. 1. 
ορὰβ ογἂξ σοοβθυϊο, ηποὰ ἔθ! 1ςὶ Βιορμιδηὶ 
οσυπ͵δοίυτα Ἰηνοπίωι (ὙΠ65. Οἵ. ἴ. νυ. 
κατακλαίω) ᾿ϊΌτοτυπι Ῥατὶβ88. ἀπ ᾿ἰαυϊάο 
ςοπῆτγιναι, Νοίυχα {ΠΠυἀ Ηοπιοιὶ ἔμοιγε 
κατεκλάσθη φίλον ἦτορ. τειν». 

ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷ» ,Θ γπι- 
Ροἄογιιβ Οοα. 1. Ρ. 168. εἰ 201. “Ὅτι ἐν 
εὐφημίᾳ τελευτᾷν ἠξίουν οἱ Πυθαγόρειοι, 
ὡς ἀγαθοῦ καὶ ἱεροῦ τοῦ πράγματος ὅ ὄν- 
τος καὶ ὅτι ἐνίοτε περισπᾷ τὰ τοιαῦτα 
τὴν ἀνάγωγον ὁρμήν. Βϑοο Εἰοίπαβ, σεῆι 

: ἡαιοιίῖβ ἀαοοϊαπιαξἑοπῖδιδι: τπιδο ταὶπὰβ ογ- 
πᾶτίβ, σμηι ἰαμαίίοηο εὲ δοπογίσπ ὑεγ- 
δογιπι ργοημηεϊαἐοηθ, αἰτατη 8 Ὡοσαϊη 5 
νἱτη αὐ θοπε, [)6 ἰαναάαξίοηΐβ οἰ ρηϊῆ- 
σδθοπο αἀἰχίπηυς δ4 Ῥ] υἱατοῖ, ἀδ Ἐοτίυ πα 
. 98. Ὁ. Εαυεπέϊα, ἱ. 6. ᾿ἰηρν}5 ἕΆνοτγο, 
ἃ πιαὶθ οπιπαῖὶς νου δὶ5 δοδίϊπεῖς, θΟπἃ 

τι, Νἰ, 121. 
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ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ καρτερεῖτε. Καὶ ἡμεῖς ἀκού- 
σᾶντες ἡσγύνθημέν τε καὶ ἐπέσγομεν' τοῦ δακρύειν. ὁ δὲ 
περιελθων, ἐπειδή οἱ βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη" 

ὕπτιος" οὕτω γὰρ ἐκέλευεν" ὁ ἄνθρωπος. καὶ ἅμα ἐφαπτό- 
μένος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, διαλιπὼν γρόνον 
ἐπεσκχόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα “πιέσας 

αὐτοῦ τὸν" πόδα ἤρετο εἰ αἰσθάνοιτο" ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη. καὶ 

μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 

, 5 ἕνεκα οτὰ ΓῸ. γε ΓΔΦΟϑ3.---ἰ ἀπέσχομεν Δ.--- κατεκλίθη...σκέλη οἵη Δ8.---ὖ ἐκ- 
έλευεν ἸΓΛΠΞΥΦΟΘΉΗΉΙΠΙΜ: ἐκέλευσεν "-ς.--- τὸν πόδα αὐτοῦ ΓΌ.---" ἡμῖν οὕτως 
Ι,, ἡμῖν οὕτως ἡμῖν ἙΗΙΝ, ἡμῖν αὐτοῖς Ἵ, αὐτοῖς ΓΟ, οὕτως ἡμῖν αὐτοῖς ΔΟδ8.--- 

νου ργοπυμποΐαγθ, εὐφημία, να]εὲ ἴῃ ρη- 
ταΐβ ἰὼ οαϊα ἀξδογυη οἱ βδου βοῖϊθ ; Ρτοὸ- 
ἴμἀθ8 χαοηὰθ ἴῃ περγέθ, αὐτὸ δὲ ἰρβ8 γὸϑ 
5δοῖα δβὲ ; υἱ εὐφημία εἰϊ οϊοίυτα οἴ πνο- 
ΤλΘπ 18, οἵ δοπαπὶ αυἱ οἱ δαβυηῖ, γίπᾶ- 
Βοτεα Ῥγβοδρίυμῃ εὐφημίας ἀπίνοῖθθ τ)6- 
τηογας Τα οἢ, 1, Ῥγίδαρ, ἃ. 149, 
ῬδΟυ τιίοτ ἰπ πιοτί ἃ. 267, “Ὅλως δ᾽ 
ἄχρι τῆς τελευτῆς εἶναί τι προστεταγμέ- 
νον" καὶ κατὰ τὸν ὕστατον καιρὸν παρήγ- 
Ὕελλε μὴ βλασφημεῖν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν 
ταῖς ἀναγωγαῖς οἰωνίξεσθαι μετ᾽ εὐφη- 
μίας, ἥνπερ ἐποιοῦντο διωθουμένους τὴν 
ἀνδρίαν. μοβίτετηα σοτη σδηΐυῦ σνεὶ διω- 
θούμενοι τὴν ἀνανδρίαν, γερμεϊἰοπε5 ἱρηα- 
υἱαπι: νοὶ διορθούμενοι τὴν ἀνδρίαν, δ0Ὴ- 
ἤνιβαηέοβ ζογεϊξιμιποηε: δὰ ρχεοορίυχῃ 
ἐοτιϊτιν πὴ Θχοσοε πα: πὸ τοίδγαπίατγ, 
ἐν ἰχλάϊιυπι ὁταὶ ξ. 225. δ] δηϊπιατη ἴῃ 

ἰβοθϑδὶὶ 6 σύγροζγα, ἀνόδῳ, ἴῃ του δὰ 
5ΌΡΘΙΟΒ, ΘΟΠΗΣΔΠΙα : εἴ, αυδηινβ 
ΒΡΘοΙοβα, ἵἄσπθη ν ὴᾶ Θ5ὲ βαβρίοίο ΟΌγθΟΪ 
Ἰορθπεῖ9 διωθούμενοι τὴν ᾿Αδρίαν ; παὶ 
φιαγε Αὐγίαξίσπηι ἐγαλοξνὶ δπξ; πϑτη 
οἵ ὀχθιηρίυτη Αἀπαὸ δϊπροϊατα οἵ γμοοτὶ- 
οὕτω 65ῖ, δὲ Ὀγυῆθβοηβ διωθούμενοι, μδιτα- 

εἴενε, μένη ον ἤποῖνδ, τισὶ ςοπν θη 
ἐπι πανϊρατοπῖβ, Μ,, Απίοπίπ, ν. 33. 
τί οὐ περιμένεις ἵλεως τὴν εἴτε σβέσιν 
εἴτε μετάστασιν" ἕως δὲ ἐκείνης ὃ καιρὸς 
ἡ φρήν ιίὴ τί ἀρκεῖ; τί δ' ἄλλο, ἢ θεοὺς 
μὲν σέβειν καὶ εὐφημεῖν’ ἀνθρώπους δὲ 
εὖ ποιεῖν----. Τορ, ἴων ν. 90. ἴῃ ἕμποτα 
Ἠδσβο 5 Ῥομπίῖοὶ, παραπεμπόντων τὸν 
Ἡρακλείδην τῶν πολιτῶν καὶ εὐφημούν- 
τῶν. Νοιϊββὶ πιὰ δβδὲ Ἐλιτὶ οἱ 415. δα πίοπεῖα 
ὁχ ΤΡ] Ῥετάϊα Οτοβριιοιίε : τὸν φῦν- 
τα θρηνεῖν εἷς ὅσ᾽ ἔρχεται κακά" Τὸν δ᾽ 
αὖ θανόντα καὶ πόνων πεπαυμένον, Χαί- 

ντας, εὐὔφημουῦντας ἐκπέμπειν δόμων. 
ΥἹΤ. 

ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾷ» Αὐοίοτ 
Ἀχίοονὶ 8. τὸ κοινὸν---τοῦτο καὶ πρὸς 
ἁπάντων θρυλλούμενον, παρεπιδημία τίς 
ἐστιν ὃ βίος καὶ---δεῖ ἐπιεικῶς διαγαγόν- 
τας εὐθύμως μονονουχὶ παιανίζοντας εἰς 
τὸ χρεὼν ἀπιέναι. ἨπΙΝ. 

ἡσυχίαν ἄγετε] [δυάφε πὰπο ἰοσυπκι 
ΡΙ]αἰοηΐδ8, αυθπν ΟΘβπογι5 6 σαί} ΒΌπι- 
ἴαπη Ρυΐϊαρδαὶ, ὅ(οΡ. Ἐείορ. Επι, ο. 119. 
Ρ-. 607. βὶς : ᾿Ακήκοα δὲ, ὅτι καὶ εὐφημίᾳ 
-- ἡσυχίαν ἄγετε καὶ καρτερεῖτε. ΕἸδεη. 

ἠσχύνθημέν τε] Ψ οουΐϊδιι τε ποπ Βᾶ- 
θεῖ Αὺρ, ΗξεινΡ. 

οὕτω γὰρ ἐκ. ὁ ἄνθρωπο] Ηξς πὸ 
Ῥοβὲ ἢΠΠὰ ᾧ. 182. τί χρὴ ποιεῖν ; Οὐδὲν 
ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιϊέναι ἕως ἄν σου" 
βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα 
κατακεῖσθαι, τχαο]εδῖα τοὐἀππάδγο νι ἀθδη- 
ἔα, Ρογιίποτθ μαΐα δὰ ρυβοθάθηβ ὕπτιος, 
αυοά διρτα ῥτεθιουπηίβογαὶ βοπρίοσ [π 
Ρτοχί 8 νέτὸ 11 ὁ δοὺς τὸ φάρμακον εἰ 
Βιαίΐτν νοτθἷβ οὕτω γὰρ ἐκέλευσεν ὁ ἄν- 
θρωπος δασοοάεοτοιί, ααὺ ἰοοο ρμοβιία δὰ 
νοτγίῖε ΕἸοίπυβ, ἐς ἐπὴπ φεῖ Ὀεπεέπιον 
Ῥγωδεϊξ, }λιιββογαξ, ξὰτιδ ΥἸΧ πΐ οἰ» 
ΤΆΤ: ππς ἰῃ τού πη Δα, εἰ Ο(οὐά, 
οοΠοσδέα ἐαπίαπι ἀθθβῖ αὐ οὐτὰ Τρίοπο δὰ 
Αστίδπ, Ὁ. 177. εἱ Ν γ(τοπθδομῖο δὰ ΡΊυ- 
ἰατοῖ, ἐς 5. Ν, Κ᾽, Ρ. 82. ῥστὸ Ἱπθρίο βίοβ- 
βετηδῖο Ὠδθσδιι, Ὀΐ ΒΕΟῪΘ 115 ΦΡῸ σάτθτγειῃ, 
Ηδξϑο 51 τϑοϊάεσε νοϊυπηιβ, αὰθοΣ ἸΟΘΆ γΘ- 
τεσ) Θά 6 πὶ ἤπτδ ΟΠ Ποογατα ΠΟ Ϊ5 τὴὰ- 
(ας δίάο  Θαϊά, αυοὰ ἀρϑηιθ δὲ5 
νος φοίία5 οτάϊπὸ σοῦ φοῦὶ ορογίοθϑί, 
καὶ ἅμα οὗτος ἐφαπτόμενος αὐτοῦ. εἰν». 

διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει) Ῥαιῖ- 
ἴμσι πιογαΐμ8 (βαθι6 }) ουηδίἀεναδαξ, 
Ἠξκικρ. 

ἐπανιὼν οὕτω:}] ἐπανιὼν ποη δβὲ γέ- 
ἀϊονβ αὐ πο8, αἱ ἱπιογρτοίδίυν ΕἾΒΟ ἢ, βεά 
παπι αδοσπάφηδ, αἱ τεοίο Εἰοῖπ. Ηεινν. 
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ἐπαεοειχνυζο Τὶ ψυύχοιτό τε κοί “«ηγνῦΌτΤΟ. κῶίὶί υτὸς ἢ “7- 
νι κ»“, τ ω ᾿ Ἁ -“ , ᾽ "»»- 

ΤΈΕΤΟ, κῶὶ! εἰππὲν ΟΤΙ ἐπειδὰν προς Τῆ καρδίᾳ γένηται" αὐτῷ," 
’ὔ Ε 7 

τότε οἰγήσεται. [8. 1δ5.] "δη οὖν σχεδόν τι αὑτοῦ 
ἃ ἈΝ Ἁ ν. δ“ 8 7 ν᾽ 7 ᾿ 

ἥν τῶ πέρι τὸ ἤτρον ψΨυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψάμοενος, ἐνε- 
, ῇ , εν εἶ ᾿ “- ᾽ 7 “- 

κεκαλυπτο γάρ, εἶπεν, ὁ δὴ τελευταῖον ἐφθέγξατο, Ὦ 

Κρίτων, ἔφη, σῷ ̓ Ασκληπιῷ ὀφείλομυενϑ ἀλεκτρυόνα. ἀλλ» 

οι 
: πήγνυτο Ἅ{, πήγνοιτο ᾧε.---Ἔ αὐτοῦ Η.---Ὁ γένοιτο Τ'Δ1.---Φ αὐτὸ ργ Λ.---ἰ ἦν οἵη 
ΓΕ.--- ἦτορ ΓΛΕΟῚ.---ἶ ἐνεκαλύπτετο ΦΙ,3.--Ε ὠφείλομεν Ἡ.---ἰ ἀλλ᾽ Δ5.---ἰ δια- 

ψύχοιτο] Ἐοτβίευ οἰϊαί ΨΠΠ8π, Η. Α. 
ἦν, 23. κωνείου δ᾽ ἄνθρωπος πιὼν κατὰ 
τὴν τοῦ αἵματος πῆξεν καὶ ψύξιν ἀποθνή- 
σκει. Αὐδίορῃ, ἤδη, 128. Ἧρ. ᾿Αλλ᾽ 
ἔστιν ἀτραπὸς ξύντομος τετριμμένη Ἢ 
διὰ θυείας. Δ. ἾΆρα κώνειον λέγεις ; Ἥρ. 
Μάλιστά γε. Δ. Ψυχράν γε καὶ δυσχεί- 
μερον" Εῤθὺς γὰρ ἀποπήγνυσι τἀντικνή- 
μια. ἤεινι. 

πήγνυτο] Ῥ]ῖη. Η. Ν, χχν, 18, ἀ6 εἰ- 
σαΐᾶ : “ ϑιηὶ οὐ [0115 τοίγιροσδαίοσια 
υἷβ : αι εἰ επεοδῖ, ἱποϊρίθμπε αἰσθσθ δ 
ὀχ δι} ΔΕ 8 σοΓρου9--, βϑηνπο {110 
ΘΧΡΓΘΒΒῸ8 (ϑυσου8), οἵ βοῖΪθ ἀδηβδίιβ ἴῃ 
ΡΔ5Π]1ο5, πεσαὶ βαρυϊηπο βρίββαπάο, Ηθο 
αἰΐεγα νὶ5β.ι Εἰ ἰάθο βῖς ποοᾷίοσυπι πιᾶ- 
(18 ἐπ σογροσῖθυβ ἀρρδγεπί.᾽ ΕἼ5ΟΗ. 

πηγνύοιτο] 8’. ϑίθρῃ. σου Πα Ὸμ, 
,. πιοπυϊε : παθοὲ γὶπά, ἘΞ Β. Ο δυΐοπηι ρχὸ 

γαῖ. ἰεοῖ, Ψυϊρο, πήγνυτο.  υττ. 
πήγνυτο] Τυῦ. πνίγοιτο, ηαυοά οτίυπι 

γ᾽ ἀοἦ ροϊεβὲ εχ πηγνύοιτο, υἱὶ Ἰερίίυν ἴῃ 
ἙΔ. Τυτποθὶ, 1άχιθ τϑαυϊγοθδαὶ ϑεθρῃ, 
5εὰ οὐ βυρτα 8. ὅ8. διασκεδάννυται ἰερὶ- 
ἴὰς ρμῖὸ διασκεδαννύηται, θὲ δυττηδτα 
Αἰ118 δἀδίσαχὶ Θχουτηρ 5, 5ῖς ἢ. 1. βειδτα 
ἴῃ γϑῦθο πήγνυσθαι ορίδινι ἔοτηια νἱά6.- 
ἰὰγ ἔαΐθθθ πήγνυτο νοὶ πηγνῦτο, υἱ δαι- 
νῦτο Πρ, Ὡ, θθ6ὅ. υὶ νἱ ἃ. βοῃο!. Ψ εποὶ. 
οἱ λελῦτο Οὐ, Σ. 251. Ψ΄. Βιυζίη;. 
Οταπιπ. ἃ. 9ὅ, Ὁ. Ρ. 216. Εα, ν, Ηξινν. 

καὶ αὐτὸς ἥπτετο] Αἐᾳιιο ἔμ8ε ἰαῃρῸ- 
δαΐ. αὐτὸς ορροβίζιπι σΕἰΘΥΙΒ ααΐ δ46-᾿ 
ταιΐ, 405 1116 ἰδῆρογα υββογαὶ ἐπιδεικ- 
νύμενος ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πήγνυτο. 5'1ὸ 
ποῦ διὰΐ ᾳυοᾶ αὐτὸς ἴῃ αὖθις πιυϊαίατι 
νοεῖ Ἐουβίεσ, αὐδπὶ τρί! 65 ΕἼΒΟΒΟΥ 
νοῦδ μξθο τοῖθυγα πΠῸΒ Ἰυθδὶ δὰ ἴρβυτι 
ϑοογδίθη, αἱ ἀἱοδίαν 086. σοπίγθοϊββθθ 
ἔρθη τα πε ΓΑ ᾿βίδπιαιθ νοσθι 6πὶϊ- 
8556. ΗΈΙΝΡ. 

ᾧ. 1565, ἤδη οὖν σχεδόν τι] Χοπορῃ. 
Ἀπδθ. ἦν, 6. 2. Καὶ ἤδη τ᾽ ἦν ἐν τῷ τρί- 
ῳ σταθμῷ καὶ ὁ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχα- 

λεπάνθη, ὅτι οὐκ εἰς κώμας ἦγεν. ϑορῆ. 

Απτεὶρ. 1186. Καὶ τυγχάνω γε κλεῖθρ᾽ 
ἀνασπαστοῦπύλης Χαλῶσα, κἀμὲ φθόγγος, 
οἰκείου κακοῦ Βάλλει δ᾽ ὥτων. εινν. 

τὸ ἦτρον] Ηυς τοΐδγίυν ρίοββα Τιητοὶ 
ἮἯτρον" ὃ μεταξὺ ὀμφαλοῦ τε καὶ αἰδοίου 
τόπος ἔνθα μάλιστα, (1|. Ν. 608.) Γΐνετ᾽ 
ἤΑρης ἀλεγεινὸς ὀϊξζυροῖσι βροτοῖσι. ἍΜ α- 
τβ : Ἦτρον, τὸν ὑπὸ τῶν ὀμφαλῶν τόπον, 
᾿Αττικῶς" ὑπογάστριον, Ἑλληνικῶς. Οοη- 
ἴδυδῖυγ Ἐςοῖα5 (σοποιι. Ηἱρροοταί. ἰὴ 
νοοθ Ἦτρον. δή εττ. 

τὸ ἦτρον] Ἐδὲ ὁ μεταξὺ ὀμφαλοῦ τε 
καὶ αἰδοίου τόπος. Ν΄. Τίιη. [5χ, Ηξεινν. 

ἐνεκεκάλυπτο γὰρ] Βἰία πιουθηΐίυτα, 
Χεπορῃ. Οντορ. νἱῖ1. 7. 28, Ταῦτ᾽ εἰπὼν 
(ὁ ΚῦροΞ) καὶ πάντας δεξιωσάμενος συνε- 
καλύψατο καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν. Ἡεῖν». 

᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν ἄλεκτ. ψαηώ 
8. ὙΑΥΒ δῇθσαμίωγ οϑιιβέθ, οὔ ϑοογδίδα 
Ἐβουϊαρίο Ῥοιββίτοσπι ι5βετῖς ΘᾺ] πὶ 
Ῥτοβεοδτί. Υ, ϑρεποεσ δὰ Οτᾳ. ον ( ε]9, 
δ. Ρ. 14. Τηλικαῦτά γε φιλοσοφήσαντες 
περὶ τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν διαγωγὴ» τῆς 
καλῶς βεβιωκυίας διεξελθόντες, καταλι- 
πόντες τὸ μέγεθος ὧν αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐφα- 
νέρωσεν, εὐτελῇ φρονοῦσι καὶ μικρὰ, 

εκτρυόνα τῷ ᾿Ασκληπιῷ ἀποδίδοντες 
κι τι ἃ. αι! Αροϊορ. 48. “ ξβου- 
Ἰαρίο ἰδηθη ρϑὶ ἰπασθαμῃν ῥγοβθοδγὶ 81 
ἴῃ πα ἸυΡθθαῖ, ογθᾶο, οὐ Ἠοπογδηὶ ρᾶ- 
τΓ18 68, συϊα ϑοσζαίετη. ἌΡροΙ]ο ΒΆΡ͵6ἢ- 
εἰββ᾽ πηῦτη ομηπίαπι οθοϊηϊς.  Ἐρο νϑῖο 
ἈΒΒΘΠΙΪΟΥΙ 118, σὰ Ραϊδηΐ, ἰὰ 8 ϑδοοταῖθ 
Ῥτορίθτοα δοίη 6886, αυυά Βρδζβεβϑί, 
ΔῈ ΪΠΙΌΤΩ 80πν, ὉΌΣ νἱπ 0} }8 ΘΟΥΡΟΥΪΒ 50- 
Ἰαΐῃβ 6ββοῖ, βδγνϑέιπι ἱγὶ δὲ βϑἰ αἴθιη 6586 
οοπβθουίξατυη. Νδιαι τφρτοίϊ, βα! αἱΐ σθ- 
β1{11, βου] αρῖο ρΆΠ πε ἀπιπο τι, 
Υ. Οοιαῆυβ Απέσουϊ, Μεὰ, ρ. 2348. 
41. , Οείθσυτῃ περὶ τοῦ παρὰ Πλά- 
τῶνι ἀλεκτρυόνος 5οηίρβοσαΐ 1 λιρεγοι8 
Βεσγυυβ Οταιηπιδίϊσαβ. ὙΥ, Εμάοοίΐα 
Ιοη. ρ. 282. ϑυϊά, ν, Λούπερκος. ΕἼΒΟΗ. 

τῷ ᾿Ασκληπιῷ---ἀλεκτρύονα)] 1,Δςείδη- 
5 (11. 20,} 7υάϊςαι, “ υὰ νότὸ ΡΝ 

2 
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4. τὸ, ὙΥ. 
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"2, Ν νι» ᾽ὔ ὲ 

ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελησητε. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

᾿Αλλὰ ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ 

Κρίφων' ἀλλ᾽ ὅρα εἰ τι ἄλλο λέγεις. Ταῦτα ἐρομένου 
2 “ Ὁ " ᾽ , γ ν»», 7 ,ὔ Ν 

αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι απεκρινῶτο, αλλ ολέγον χρόνον διαλιπὼν 
᾽ ΄, ν᾿ Νν ᾽ , ᾽ κ νει Ν 
ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτὸν, καὶ ὃς τὰ 
" Ν νἍ Δ λ ε ΄ὔ ,ὔ ] Ν ΄ 
ὀμιματα ἔστησεν" ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων ξυνέλαβε' τὸ στόμα 

4 ͵7ὔ 

τεῖ" καὶ τοὺς ὀφθαλμούς. 

ἃ. 160. Ἥδε ἡ" τελευτή, ὦ ᾿Εχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 

μελήσητε ΓΦΘ8.---: ἔφη ἔσται ΓΔΈΠΥΦΟΙς : ἔσται ἔφη "-ς.---Κ αὐτὺς Ὑ.---ἰ ξ. ἼΞΥ. 

30 6 γδηϊίδι18, αυ οὐ ἃπίο πιοτίοπι ἔβ- 
ὩΣ δτοϑ 5105 τοσανὶζ, οἱ ΚΕ ξουϊαρίο μαὶ- 
ἴυπι, ααδῖ ψονψεταί, ρτὺ 86 ϑδογησοπίὶῖ 

Ῥιπιυῖς νἱἀδισοῖ, πὸ ἀρυὰ Ἀπβάδπιδε- 
ἴαπι, γθοδρίογοπι νοοῖ, γθὺ8 ἤἥθγεϊ δὺ .118- 
ουἱαρίο.᾿ Οοττι. 
τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα) 

Ηοο ρΡοϑίγεπιαν ϑοογα 15 πιϑηδίμπι, 6 }118 
οδιγδοίδίοτοβ σαρί ἀξ δεγιρίομίθθ, πος δὰ 
868 ἰρεὶ τορι οἰδηΐθθ, οχδριίασυῃΐ : ἴῃ 48]}- 
ὈῺ8 σεοίοτῖβ τραυΐον ΤἼθοάοτθι, βδγη), υἱῖ, 
Ρ. ὅθ0. Β. ἐγὼ δὲ οἶμαι καὶ Σωκράτην 
τὸν Σωφρονίσκου, τὸν ἀλεκτρυόνα θῦσαι 
κελεῦσαι, ἵνα τὴν κατ᾽ αὐτοῦ γεγενημένην 
διελέγξῃ γραφήν: ἐγραψάτην γὰρ αὐτὸν 
ἤΑνντος τε καὶ Μέλιτος, ὡς εἶναι θεοὺς οὐ 
νομίζοντα' αι" δπ σαυβ58 Θχβιϊοτὶε, πὸ 
βιδίαἰπηυ. ϑοτίρίον Ἐρίβίο! βοσταῖίςα: 
χῖν, Ρ. 36. Βοὺ παβοῖο ὑπὰθ δοσδρίῃϊῃ 
τδαϊαῖς : ὡς δὲ ἔπιε τὸ φάρμακον, ἐπέσ- 
τελλεν ἡμῖν τῷ ᾿Ασκληπιῷ θῦσαι ποσὰ 
τρυόνα' ὀφείλειν αὐτῷ κατ᾽ εὐχήν 
τινα, ὁπότε μεσ διυς δὐοῤ δορε ἀπὸ τῆς 
ἐπὶ Δηλίῳ μάχης. Ὠδοϊοτυβ ϑοοταΐοπη 
τηϑηϊο αυϊάοπι ῥτοῦδί, 56 χη γβέσα ἴπ- 
τεγργθίδίσοης δἰΐθπα 1}}ἃ δΌ ἴδο Ῥ]διοπὶβ 
πδυγαϊίοημθ. (ομοσδίυῦ οἱ ϑρομοθν δα 
Οτίρεη. δᾶν, (οίβυπι νὶ, ν. 682. Ἐς υδὶ 
οἰταίυ5 ϑοογαιβ ἀεΐθηβου 9 Ηδιοῦὶ- 
εἰπυδ Απίϊᾳ. [μκοῖ, χνὶ, 12, ἰδοῖτε βϑουίυβ 
εβὶ Εἰοῖπὶ Αὐραπιθηίαπι ἱπ ῬΠαιἀοπθηὶ ᾿. 
800. 4. Ὁ). ἰηΐς διίΐδιυ)5Ἢ ΟἸ γτωρι οάογυμν 
Οού. :, Ρ. 169. εἰς ἱπιογργείδηϊθπι : Διὰ 
τί τῷ ᾿Ασκληπιῷ τὸν ἀλεκτρυόνα ἀποδί- 
δωσιν, ἢ ἵνα τὰ νενοσηκότα τῆς ψυχῆς 
ἐν τῇ γενέσει ταῦτα ἐξιάσηται ; μήποτε 
δὲ κατὰ τὸ λόγιον, καὶ αὐτὸς τὸν παιᾶνα 
ἄδων βούλεται ἀναδραμεῖν εἰς τὰς οἰκείας 
ἀρχάς. Ῥαυΐο αἰίτον ῥ. 261. Διὰ τί ὀφεί- 
'λειν ἔφη τῷ ᾿Ασκληπιῷ τὴν θυσίαν, καὶ 
τοῦτο τελευταῖον ἐφθέγξατο' καίτοι εἰ 
ὥφειλεν ἐπιστρεφὴς ὧν ἀνὴρ, οὐκ ἂν ἐπε- 
λάθετο" ἣ ὅτι παιωνίου δεῖται προνοίας ἧ 
ψυχὴ ἀπαλλαττομένη τῶν πολλῶν πόνων. 
διὸ καὶ τὸ λόγιόν φησι, τὰς ψυχὰς ἀναγο- 

μένας τὸν παιᾶνα ᾷδειν. 2 βουϊαρὶϊ νῖς- 
εἰδὴ σαὶ πὶ ῥοαῖς διΐαπι Αὐτετηϊάογιιβ 
Οπἰτοοτίε, ν, 9. [θαπίιϑ ἰ. 1, Ρ. 842. Α. 
οἱ φυάδπι ἀθ ος ψόηογο δήΐοτε Ἠδνετ- 
Καπηρίιι5 κἀ 'Γοσγτ Δ η1 Αρυϊορθὶ, χὶνῖ. 
Ρ. 380.  γττ. 

ὃς τὰ ὕμματα ἔστησεν] ϑοοναΐόϑ οειι- 
ἰοβ ἥπεναΐ : ὑπὺβ Ἰπίθγρτθίυπι (ὐυγπιδτῖιβ 
ἴῃ δῆς βδηϊθητίδπι μγοΌΝ ἰεγ νοσεῖς: 
δὲ οομὶὲ ἐπ οὐτ μονμπξ, το ο ϑογιρϑίξβει 
οὐγίριεταπέ. ( εσίε καὶ ὃς ὁδὶ ϑοοτγαΐθβ, 
τηοτίθβ οὐ} 18 Δροττβ εἰ ἢχὶς, εἴ εἰς ἂρ- 
ῬΆΓΘΏΒ αἀυπτη ΤΌΓΒΟΒ ἀθιοθοίυβ Θββεῖ, ΕΌιΩ, 
ἀἰοιῖβ ροβίγθπηβ σετ 8, συγβιὶβ λὰξ Β6 ἴρ- 
56 Οὔ 1456, δ ἃ δυβίοσο ἃἰΐονο 86- 
βἰάεπίθ οδνοίυϊαπι ἔυΐβθθ, οὐυξπιηῦδαηι 
ποη αἰεϊταγ, ἰλθσα Βροῦϊθ ᾿πιο  Πρτίοτ ; 
πἰπὶ ἰοτία ϑχοίϊαϊῖ, αυσ πὶ ἀἰϑοσίβ ροβιταπι 
ζαϊθθεῖ, ἀλλ᾽ (ἐνεκαλύψατο αὖθις, νοὶ ὁ 
ἄνθρωπος ἐνεκάλυψεν αὐτόν" καὶ) ὀλίγον" 
χρόνον διαλιπὼν κι τι Δ. δῖς τηοῦο 5ιι:- 
θΓᾺ δος ἀφοϊγαθδίωυσ, καὶ ἐκκαλυψάμενος, 
ἐνεκεκάλνπτο γὰρ, εἶπεν κι τ. Χ. γνττ. 

καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν] Αἐφερ ἰ]- 
ἐξ οομϊὲ οὐὔγίπθεγε. ΟἸΠαχίοη. 1. 9. 
ἐμμανὴς γενομένη στήσασα τοὺς ὑφθαλ- 
μοὺς ἀνέκραγε, αδὶ νὶ ἃ. Τλοτν!]}}, ν, 404. 
εἀ, [᾿ρ5. ἤεινν, 

συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς] Ο5 εὲ οομίοβ οἰαιδὶέ. ΝΜίοβ ποῖιβ 
οἵ ποίδίυ5 δ δηθδαυϊϊαϊαπι βου ριον, 
Κιγομηιδη, 46 ΕἸΠΕ, ἱ. 6. Ῥοίέίεν, Ατ- 
οἶδθο!. 110. ἵν, οἂρ. 8. νεγϑυπι ποη ἐΐοιι 
ἰος υϑὰ ἔτεχυθηβ, ἀσίοταίάοτο ἰΔ, 2. τῷ 
νεκρῷ σώματι συμβάλλειν τὰ χείλη" ἴοτιε 
τοβιὰϑπάεπι συλλαμβάνειν, 1. Ομτγ- 
5βο5»ῖ, ἀς τον ἀςηκία 0. 11, μ. 188. ὃ, ἦ. 
ὁρῶσα τὸν παῖδα παρεστῶτα καὶ δακρύον- 
τα, καὶ καθαιροῦντα ὀφθαλμοὺς, καὶ σνλ- 
λαμβάνοντα στόμα, καὶ περιστέλλοντα, 
καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐπιμελούμενον ἅπερ 
αὐτοῦ τοῦ θανάτου πικρότερα τοῖς γεγεν- 
γηκόσιν εἶναι δοκεῖ. δύυττ. 

ξ. 160. ἥδε ἡ τελευτὴ} Αἀδιρρυ Ἰῃ- 
τετγογοῖυβ, ᾳυοιηοὰο ϑοςγαίος οὐϊέμεοι ’ 
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ενο " ἢ ᾽ ὸ , ες: ς - »" :} ,ἵ ,ὔ Ρ τ ἡμῖν" ἐγένετο, ἀνδρὸς, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ὧν, τῶν τότε ὧν 
ἐπειράθημεν! ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου; καὶ δικαι- 

΄, 5 
οὁτῶτζοῦυ. 

--π τε οἱ ΠΥῚ οἱ ρτ Ἐ.--- ἡ οἦι ΓῸ.--- ἡμῶν Δ.--Ρ τῶν τότε οἵη [.--- ἐπειράσ- 
θημεν 8.--ἴ φρονιμωτάτου τε καὶ ΓΦ.---" λογιωτάτου, γὙρ δικαιοτάτου, Δ. 

τοϑροημάοι : ὡς ἂν ἐγὼ εὐξαίμην. 
1, ἴῃ Ἅ18 Αὐἰβι, ἢ, 8. Οοττι,. 

τῶν τότε, ὧν ἐπειράθημεν] Εοτγιπι φιιῖ 
ἐμπὸ ἐιοτισιξ, φιοϑ ἐπρογιπάο σοσπουΐν 
γι8: τότε πδο ᾿δ0 18 ργεβίδπίϊ, ἤθὸ 
(Θιηροὴ τεοθπεϊββιιο σοηνθπὶϊ : ΕἸἰοῖπιβ 
οτηἶϑιί, Εθαυϊπίαυτ τῶν πώποτε, ΘΟ, ΠῚ, 
φιὶ ππημαπι μον ιπξ: ἴῃ αθϑτῃ βθηΐθη- 
(δὴ νοις δοίθγ; πἰβὶ ρυϑηδίζοδϑηι 
ταί πεπὶ ᾿ῃ 16} Π|σθπ8, ἰρ88 σοτίο τοὶ δν}- 
ἀθμτία ἀποίαβΒ. 5:16 Ξι0τα ὃ. 08. τῶν πώ- 
πυτε δεῦρο ἀφικομένων" ἃ. 3. εἴπέρ τις 
πώποτε καὶ ἄλλος. Τ6ρ. ἴχ. ρ. 665. Α, 
πάντων τῶν πώποτε γενομένων---. Ὦο 
ΟἾγυβ. Οτ, ἰχν. Ρ. 008. ἢ. φιλαργυρίᾳ 
τοὺς πώποτε ὑπερεβεβλήκει. ῬΙυΓΆτοΠα5 
58 06, Ὁ Δ|10] οβίθπάθμβ : ἢ 8}}} ἀΐθπι, 
γγυττ. 

τῶν τότε] Ἡϊὶς ἰδπιείϑὶ πι}}} ἀἰνουβα: 
Ιου οπῖ5 ὁχ ἢ 15 βοιρι5 οἀϊτῖβνθ δποίμ- 
ἴατι τορογῖπιιβ πραὰδ δὐἀϊίοταιπ ᾿πίθτρσο- 
ἴχηγνθ αυϊβααδπι) Ἰγδπ51ξ, ᾿πβδαπί ἰδιηθη ἴῃ 
ῬΠΘΟΪαγα πᾶο αἸΑΙΟΡῚ οἰδιβα!α, 41 ποῦ 
ἰανθη τον ϑδηΐ υἱε]αΐδθ βοτιρίοτεβ βυβρὶ- 

᾿ οἷοποῃ, Ουἱὰ ἢ αυὶϊ ἀθδ 55 αὐδέϊβ πὸ- 
4υς ἰΐα ῥῬηάθτῃ ἀκρίνωο νῖτο ΙΟΘΙΪΕΙΣ 
Ῥηαάο, πὰπι ϑοστζαΐθπι ἀἴσοεγο ροίθεϊ τῶν 

Πῖορ. τότε, δὐγεῆα ημὲ ἔα ἔΟΥ 6, αῖϊβδα ορα- 
τὰυτὰ ὃ Θυοα υἱ ἔδτα5, αὐ ἰδηάθτῃ ἰϑία 
ἐϑὲ Ορροϑιῖο ἰηο τῶν τότε οἱ ἄλλως ὃ 
Αὰ ρηογδηθ ἰδιηροτα δῖ δὰ ζαϊαγαπι 
βρθοΐδγα ρυζΐοιηυβ δος ἄλλως ἢ ΔΓδηϊξεοῖο 
ἀερταναῖο ἴοοο ἄοῃδο σατίυτη δἰϊσαπᾶθ - 
Δ δσδίαν τουηθάϊυστα, ἰδροηάυτα. σοη]οθοθ- 
τί πη, ἀνδρὸς, ὧς ἡμεῖς φαῖμεν ἂν, πάντων, 
τότε ὡς ἐπειράθημεν, ἀρίστου, καὶ ἄλλως 
φρονιμωτάτου καὶ δικαιοτάτου. τότε 1. 6. 
ἐαίγρην οὐδ ϑουγαξίβ αἷς; ἄλλως ΜΕΥ 
ἐοίαηι 6}ὲ5 υἱέωπ. ΜΔ οΙυἱ βαρτὰ ξ, 150, 
πα δοίην] γογιτη τη] βίογ : ἄλλως --- γεν- 
ναιότατον καὶ πρᾳότατον καὶ ἄριστον ἄν- 
δρα ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο ἀφικομένων, 
καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ χαλε- 
παίνεις. ΝΙδὶ αυ]8 ᾿Θηϊοίθτῃ. ργρΐδγηϊ 
Βιυξιπιδππὶ πιο οίατα σουτίμθητῖδ, ἐκ τῶν 
τότε ὧν ἐπειράθημεν : α1ὸ ἴδηαι 56 8 
ΡΙδίοποπι βου ρίυτατα ΡΟ 5. ἔμ155ε ΘμῸ 
ἈΓΌΙτοῦ ἐξ ὧν τότε ἐπειράθ. οα ἐϊδ, χα 
ἐμη. ἐαρεγἐϊ βγη, δῖ τοοῖθ ὁσμηΐηο ἢδ- 
Ὀ6ὲ νογϑυι πειρᾶσθαι ἢ. ἰ. σοηλίνο τοῖ 
Ἰυποΐαμῃ ; Ὧθο 8826, 5ὶ πάντων ΔὈαδηί, 
ἴῃ ἰαυὰθ πὸπ δάἀπιοάππι παρ ῆσα ΟΡῸ" 
ογαΐ πιοάοβέϊεα ἤδο ογηνία, ὡς ἡμεῖς φαῖ- 
μεν ἄν. Π κιν. 

ΕἸΝΤΊΝ, 
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